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VZGOJA NOVIH SORT SADNIH RASTLIN
OREH
Kolekcijski nasad Maribor - VIII, 1997 - 2011
Kolekcijski nasad na Vrbanskem platoju obsega 36 genotipov. 31 je preselekcioniranih iz
različnih lokalnih populacij avtohtonega oreha v Sloveniji, dva sta načrtna križanca med
sortama Elit x Petovio ter po en sejanec sort Petovio, G-120 in G-139. Po dve drevesi,
cepljeni na sejanec domačega oreha (Juglans regia L.) primerjamo s standardnimi, v
Sloveniji najbolj razširjenimi sortami Franquette, G-139, Elit in Parisienne.
Nenavadno toplo vreme, ki se je vleklo od decembra 2013 in skozi pretežni del
spomladanskih mesecev, ko so se povprečne temperature za 2,6 oC do 4,6 oC dvignile nad
dolgoletno povprečje, je povzročilo zelo zgodnje brstenje pri orehu. Proučevani genotipi so
ozeleneli med 24. marcem (NH 5/8, Osrečje, MA 2/1) in 7. aprilom (NH 2/9), kar je za 16 do
31 dni bolj zgodaj kot v letu 2013 in v rangu zgodnjega standarda, sorte G-139 (Preglednica
50). Poznejši standardi, sorte Franquette, Elit in Parisienne so bile za približno en teden
poznejše in so odgnale sredi druge dekade aprila. Zgodnejše je bilo tudi cvetenje. Moška
socvetja so prašila med 6. aprilom (MA 2/1) in 28. aprilom (APO 13), pri ženskih cvetovih pa
smo vrh cvetenja zabeležili v intervalu 8. april (Č 6/7, T 17/29) – 3. maj (APO 3). Po obilnosti
cvetenja moških socvetij so izstopali genotipi Č 6/7, NH 5/3, Č 2/1, PH 26/6, TE 10/17, T
15/1, T 15/12, ki imajo potencial dobrih opraševalnih sort. Obloženost dreves z ženskimi
cvetovi je bila srednja do dobra, z najboljšo oceno 8,0 pri genotipih NH 5/8 in Pukšič. Samo
pri štiriletnih drevesih genotipa APO 3 je bila količina ženskih cvetov ocenjena z oceno pod
5, kar je napovedovalo zelo dobro letino orehov.
Do konca cvetenja so bile vremenske razmere ugodne za razvoj, v zadnji dekadi aprila pa je
nastopilo nestanovitno vreme z menjavami sončnih, soparnih dni ter ploh in neviht z 79odstotnim presežkom padavin. To je povzročilo močno trebljenje zgodnejših sort oreha, ki so
se konec aprila ravno oplodile. Nič boljši ni bil razvoj poznejših sort, saj je bilo tudi vreme v
maju neugodno. Po hladni drugi dekadi, ko je bilo za 2,2 oC hladneje od dolgoletnega
povprečja in izjemni otoplitvi in suši ob koncu maja, ko je bilo komaj 26 % dolgoletnih
padavin in za 2,3 oC topleje, je drevje prehajalo iz ene stresne situacije v drugo. To je pri
poznejših sortah povzročilo odpadanje mladih plodičev, velikih kot lešnik. Prideleki so bili pri
večini genotipov manjši kot preteklo leto. Med najstarejšimi drevesi se je samo genotip NH
5/8 s 3,96 kg/drevo približal standardni sorti Franquette, ki je dal v povprečju 5 kg
plodov/drevo (Preglednica 50). Samo za 14 % se je v primerjavi z letom 2013 zmanjšal
pridelek genotipa NH 2/1 z 2,54 kg/drevo. V skupini dreves, posajenih v obdobju 2004-05 je
genotip T 16/7 prekašal standardni sorti Parisienne in Elit. Križanci in sejanci iz leta 2008 so
bili s pridelkom 20 do 100 g/drevo boljši od standardne sorte Elit. Zelo dober je bil tudi
sejanec sorte Petovio, ki je najmlajši izmed vseh, s 140 g/drevo.
Zaradi razmeroma slabega pridelka in obilice dežja, ki spodbuja vegetativno rast, je bila le-ta
nekoliko bujnejša kot je sicer značilno za drevesa v rodnosti. Enoletni rodni poganjki so bili
dobro obloženi z ženskimi cvetovi in začetni razvoj plodičev je bil pri večini dreves normalen.
V takih razmerah je vegetativna rast poganjkov v prvem, spomladanskem ciklu rasti zelo
šibka, saj se poganjki z ženskimi cvetovi oz. plodiči v dolžino skoraj ne razvijajo več. Po
množičnem odpadanju mladih plodov je prišlo do obnovitve rasti poganjkov avgusta, v
poletnem ciklu rasti. Tako so bile toletne mladike pri starejših drevesih dolge okrog 30 do 60
cm (ocene za prirast od 3 do 6). Krajše mladike sta pognali obe standardni sorti, Franquette
in G-139, pri katerih je odpadlo najmanj plodov ter genotipi NH 2/9, Č 6/4 in Pukšič, ki
ohranjajo šibko vegetativno rast v vsakršnih rastnih razmerah (Preglednica 50). Izjemno
bujno rast je pokazal tudi genotip NH 5/8, ki je kljub dobremu pridelku razvil preko 50 cm
dolge toletne mladike, svojo bujnost pa kaže tudi z obsegom debla, ki je največji od vseh

proučevanih genotipov in standardov. Pri mlajših drevesih so bile mladike dolge tudi do 80
cm (ocena za prirast od 6 do 8) – podobno kot standardni sorti Franquette in Parisienne ter
bitveno več kot Elit, ki je imel okrog 30 cm dolge toletne mladike.
Po habitusu se proučevani genotipi med sabo ne razlikujejo veliko, zlasti ne v obdobju polne
rodnosti, ko so krošnje v večini primerov bolj ali manj razprte in dobro obraščene. Bolj
pokončen habitus in redkejšo obraščenost smo zabeležili pri genotipih Č 2/6, NH 2/9, Č 6/4,
APO 8, APO 17, APO 3 in standardni sorti Elit (ocene 5 do 6,5).
Obilno in pogosto deževje, ko je od aprila do konca septembra deževalo skoraj vsak drugi
dan in je v 99 padavinskih dneh padlo za 21 % več dežja od dolgoletnega povprečja, se je
odrazilo tudi na zdravstvenem stanju orehov. Drevesa so bila okužena tako z glivično rjavo
pegavostjo (Gnomonia leptostyla) kot z bakterijsko črno pegavostjo (Xanthomonas arboricola
pv. juglandis). Največ porjavelih listov so imela drevesa genotipov Pukšič in NH 2/9 (ocena 4
oz. 4,5), pri večini genotipov je bila napadenost z rjavo pegavostjo srednja, pri čemer so bili
listi običajno bolj prizadeti kot plodovi. Orehova črna pegavost pa je bolj napadla plodove kot
toletne poganjke, in sicer najbolj pri genotipih Č 6/7 in Č 2/6 (ocena 5 oz. 5,5). Samo genotipi
NH 5/8, TE 7/6, T 7/6, APO 8, APO 13 in APO 3 so bili izjemno zdravi in skoraj brez znakov
obeh bolezni, tako kot vse tri pozne standardne sorte Franquette, Parisienne in starejša
drevesa Elit (Preglednica 50).
Orehova muha je v letu 2014 povzročila zelo različno škodo na plodovih, odvisno od
kultivarja. Ovrednotili smo jo s številom črnih plodov, ki smo jih v začetku septembra prešteli
pod krošnjami dreves in so kazali značilne znake napada tega škodljivca. Taki plodovi
predstavljajo gospodarsko škodo, saj imajo počrnele luščine in jedrca, ki so deformirana in
nerazvita – so popolnoma neuporabni in brez tržne vrednosti. Kljub temu, da se je pri
pogostem in silovitem dežju na rumene lepljive plošče lovilo bistveno manj odraslih orehovih
muh kot pretekla leta in da so se prve muhe pojavile šele konec julija, je bilo pri genotipih PH
26/6, T 19/16, T 15/1, T 9/13, APO 13 in tudi pri standardni sorti Franquette napadenih več
kot 70 % vseh plodov. Najmanj neuporabnih orehov smo prešteli pri genotipih Osrečje (3 %),
PH 24/4, NH 5/3 in NH 5/8 (7,5 – 9,1 %) ter APO 3, MA 2/1, NH 2/1, NH 2/9 in T 16/7, kjer je
bilo napadenih pod 15 % plodov.
S pomološko analizo smo izmerili osnovne tri dimenzije orehov v luščini, stehtali plodove in
jedrca, izračunali izplen jedrc, ocenili in izmerili debelino luščine ter ocenili njeno površino, ter
ocenili spojenost luščine na šivu, ločljivost jedrc od pregrad ter barvo jedrc. Večina genotipov
ima, tako kot standardne sorte, srednje debele plodove. Po velikosti izstopa genotip T 10/16
z izrazito velikimi, podolgovatimi in težkimi plodovi (višina 54,4 mm, teža 16,7 g) (Preglednica
51). Sledijo genotipi T 15/12, T 16/7, APO 17NH 13/3 in T 4/7 z orehi, ki so težji od 13 g, kar
je več od vseh standardnih sort. V primerjavi s preteklim letom je bila večina plodov nekoliko
lažja in je imela nižje izplene jedrc, kljub obilnemu dežju v poletnih mesecih. Pri petih
genotipih (NH 13/8, Jarc, T 10/16, T 15/1 in T 17/13) smo zabeležili celo ekstremno nizke
izplene, pod 30 %. Zaželeni izplen, nad 45 % pa so imeli poleg zgodnejšega standarda, sorte
G-139 samo še genotipi NH 12/6, APO 8 in APO 13. Zadnja dva sta imela tudi zelo tanko
luščino (0,9 mm), enako kot genotip T 7/6. Taki plodovi se zlahka strejo in so zelo primerni
kot namizno sadje. Na drugi strani so genotipi TE 8/15, T 15/12, NH 5/8 in PH 24/4, pri
katerih so imeli plodovi luščino debelo od 1,8 do 1,5 mm in je bila za trenje luščine in
izluščenje jedrc potrebna veliko večja sila. Tržna vrednost celih orehov je v veliki meri
odvisna tudi od površine luščine, ki je lahko gladka ali hrapava, bolj ali manj nagubana ali
celo razbrazdana. Standard za povsem gladko luščino je sorta G-139. Podobno gladko
luščino sta imela genotipa APO 13 in APO 32. Slednji je po poreklu apomiktični sejanec sorte
G-139, od koder izvira tudi ta lastnost. Zelo razbrazdana je bila luščina pri orehih genotipa
NH 9/19, pa tudi TE 6/18, / 15/1 in T 15/12 (ocene za površino luščine 5,5 oz. 6,0). Njihovi
plodovi so bili tudi zelo veliki z majhnim izplenom jedrc in slabše spojeno luščino na šivu
(razen T 10/16), zato jih lahko štejemo med t.i. laške orehe, ki so atraktivni na pogled,

njihova notranja kakovost pa je slaba. Zaradi razmeroma nizkih izplenov so se jedrca v
glavnem lepo ločila od jedrnih pregrad in luščin, z izjemo genotipov NH 2/9, NH 5/8 in PH
24/4, kjer se je pri luščenju zlomilo nekaj več jedrc kot pri drugih genotipih. Jedrca so bila
obarvano rjavo do zelo svetlo rjavo, kar je najbolj zaželeno. Taka so imeli poleg standardne
sorte Franquette samo še genotipi T 7/6, APO 13 in APO 3. Dve tretjini vzorcev sta imeli
svetlorjava jedrca (ocene 7 – 7,5), pri tretjini vzorcev pa je bila kožica jedrc temneje rjava do
rumenkastorjava (ocene 6,5).
V jedrcih smo prvič določili vsebnost višjih maščobnih kislin. Zanimala nas je zastopanost
nasičenih in nenasičenih maščob ter razmerja med njimi. V analizo smo vključili sedem
genotipov, pripadnikov različnih subpopulacij domačega oreha: PH 31/3, Č 5/3, T 15/1, NH
2/1 in MA 2/1 iz različnih delov velike populacije v Bistrici ob Sotli, ter genotipa Osrečje z
Dolenjske in Pukšič s Štajerske. Primerjali smo jih z novima slovenskima sortama Sava
(Krško) in Krka (Ivančna gorica) ter uveljavljenimi standardi Franquette, Elit in G-139.
Določili smo vsebnost palmitinske, stearinske in arahidinske kisline, ki sodijo med nasičene
maščobne kisline ter vsebnost treh nenasičenih maščobnih kislin: oleinske (1-nenasičena),
linolne (2-krat nenasičena = ω-6) in linolenske (3-krat nenasičena = ω-3). Izračunali smo
celokupno vsebnost in razmerje med nenasičenimi in nasičenimi maščobami ter razmerje
med (ω-6) in (ω-3) nenasičenimi maščobnimi kislinami (Preglednica 51/a).
Preglednica 51/a: Vsebnost maščobnih kislin (mg/100 g vzorca) v jedrcih preselekcioniranih
genotipov in standardnih sort oreha, MB/VIII v letu 2014.
Sorta/genotip
PH 31/3
Č 5/3
T 15/1
Osrečje
NH 2/1
Pukšič
MA /2/1
Sava
Krka
Franquette (s)
G-139 (s)
Elit (s)

Nasičene (1)
Nenasičene (2)
(mg/100 g) Delež (%) (mg/100 g) Delež (%)
5.089,1
9,7
47.483,9
90,3
5.658,5
9,4
54.481,3
90,6
4.917,2
9,2
48.793,5
90,8
4.787,1
8,6
51.042,8
91,4
4.995,4
9,1
49.758,5
90,9
4.990,2
9,0
50.246,0
91,0
5.147,3
9,0
51.781,7
91,0
5.087,8
8,5
54.567,9
91,5
5.444,9
8,9
55.462,0
91,1
5.680,4
9,7
52.807,6
90,3
5.560,0
9,5
53.211,1
90,5
5.662,1
9,3
55.540,7
90,7

(1) + (2)
Razmerje
(mg/100 g) (2) / (1)
52.573,1
9,3
60.139,8
9,6
53.710,7
9,9
55.829,8
10,7
54.753,9
10,0
55.236,3
10,1
56.929,0
10,1
59.655,7
10,7
60.906,9
10,2
58.488,0
9,3
58.771,0
9,6
61.202,8
9,8

Razmerje
(ω-6) / (ω-3)

Orehi proučevanih genotipov vsebujejo od 52.573 (PH 31/3) do 61.203 (Elit) mg celokupnih
višjih maščobnih kislin v 100 g jedrc (Preglednica 51/a). Nasičene maščobne kisline
predstavljajo od 8,5 do 9,7 % vseh maščob. Nenasičenih maščobnih kislin, ki so še posebej
zaželene, saj imajo številne zdravju koristne učinke, je od 9,3 krat do 10,7 krat več kot
nasičenih. Nahajajo se v rangu od 90,3 do 91,5 % glede na vsebnost celokupnih maščobnih
kislin.
Med preselekcioniranimi genotipi so najbolj mastna jedrca genotipa Č 5/3, ki vsebujejo
največ skupnih maščob, pa tudi največ nasičenih in nenasičenih maščobnih kislin. Kar pet
genotipov in obe novi slovenski sorti oreha ima boljše razmerje med nenasičenimi in
nasičenimi maščobnimi kislinami kot vse tri standardne sorte.
Zelo pomembna je vsebnost linolne ali omega-6 (ω-6) ter linolenske ali omega-3 (ω-3)
nenasičenih maščobnih kislin, ki jih človeško telo nujno potrebuje, sintetizirati pa jih ne more,
zato jih moramo zaužiti s hrano. Analizirana jedrca vsebujejo v povprečju 35.154 kg/100 g

4,4
4,5
6,6
5,6
4,9
7,2
5,0
6,1
5,2
4,8
4,7
4,5

(ω-6) in 6.801 mg/100 g (ω-3) maščobne kisline. Razmerje (ω-6) : (ω-3) je v intervalu od
4,4 : 1 (PH 31/3) do 7,2 : 1 (Pukšič), kar je zelo blizu optimalnega 5 : 1.
Rezultati kažejo, da so slovenski preselekcionirani genotipi oreha odličen vir nenasičenih
maščobnih kislin in imajo celo boljšo maščobnokislinsko sestavo od nekaterih tujih, že
uveljavljenih kultivarjev.
Počehova / Maribor
V zasebnem proizvodnem nasadu je posajenih preko 600 sejancev oreha različnega,
neznanega izvora. Drevesa so stara dobrih 30 let, v polni rodnosti in solidni kondiciji. V letu
2014 smo v opazovanja vključili 303 drevesa. Spomladi smo preverili njihov fenološki razvoj.
Najbolj nas zanima čas brstenja, saj je pozno brstenje najpomembnejši dejavnik pri izboru
sorte v Sloveniji. Zanimivi so predvsem kultivarji, ki ozelenijo v zadnjih dneh aprila ali, še
bolje, prve dni maja. Za njih lahko z veliko gotovostjo pričakujemo, da ne bodo pozebli ob
poznih spomladanskih slanah, ki so pri nas dokaj pogoste in povzročijo propad brstov pri
zgodaj odganjajočih orehih.
6. maja, ko so v kolekcijskem nasadu orehov na Vrbanskem platoju v Mariboru odgnali že vsi
kultivarji, smo v Počehovi našli 8 dreves oz. 2,6 % (19, 66, 104, 117, 35, 36, 484 in 569) z
zaprtimi terminalnimi brsti (fenofaza Cf-Cf2). Taka drevesa sodijo med zelo pozne in bi bila
primerna za vsa pridelovalna območja v Sloveniji. 55 dreves (18,2 %) je imelo rdečkaste,
komaj vidne prve prave liste (fenofaza Df-Df2), kar jih uvršča med pozne genotipe. Primerljivi
so z znanimi, srednje poznimi kultivarji in so še vedno zanimivi za nas. 128 dreves (42,2 %)
je bilo v razvojnem stadiju Df2+, z zelenimi, še ne povsem razvitimi pravimi listi. Označili bi
jih za srednje zgodnje, primerne za toplejše lege in območja oz. vinogradniške lege. Zelo
zgodnjih je bilo 112 dreves (37 %). Imela so že popolnoma razvite zelene liste (fenofaza Gf)
in jih za gojenje ne bi priporočali nikjer drugje kot v Primorju.
V nasadu se je ob obilnem in pogostem deževju izjemno močno pojavila okužba z orehovo
rjavo pegavostjo (Gnomonia leptostyla) in povzročila rjavenje listov. Znano je, da so sejanci
oreha v primerjavi z žlahtnimi kultivarji še posebej občutljivi za to bolezen. Zato smo 26.
septembra pri 270 drevesih ocenili stopnjo napadenosti z ocenami od 1 (drevo že brez listov
zaradi okužbe z G.l.) do 9 (zdravi listi, brez okužbe). Med proučevanimi genotipi ni bilo
nobenega s popolnoma zdravimi, zelenimi listi (ocena 9). Skoraj popolnoma zdravih je bilo 6
dreves (2,2 %). 19 dreves (7 %) je imelo dokaj zdrave liste z oceno 6 – 7. Pri 31 drevesih
(11,5 %) so bili listi srednje napadeni do zdravi (ocena 4 – 5), 122 dreves (45,2 %) dreves je
imelo zelo napadene liste z več kot polovice nekrotične površine (ocena 2 – 3), kar tretjina
oz. 92 dreves pa je bilo zaradi okužbe že povsem brez listov.
Pobrali smo 141 vzorcev plodov in opravili pomološko analizo. V primerjavi s preteklim letom
je bila večina plodov lažjih, so pa imeli dober izplen jedrc. Plodovi v luščini so v povprečju
tehtali od 3,8 g (BF 481) do 20,5 g (BF 38). Izplen jedrc je bil v intervalu od 57,8 % (BF 346)
do 15,1 % (BF 309). Luščina je bila v glavnem gladka ali le rahlo razbrazdana. Samo 5
vzorcev je imelo zelo razbrazdane luščine z oceno 5,5 do 6,0, kar 24 genotipov pa je imelo
plodove z zelo gladko luščino. Le-ta je bila debela od 0,5 mm (t.i. papirnata luščina) pri
genotipu BF 346, do 2,0 mm pri genotipu BF 13. V štirih primerih (BF 346, 119, 86 in 387) je
bila luščina slabo spojena na šivu, in samo pri enem (BF 344) smo spojenost luščine ocenili
z najvišjo oceno, 9,0. Kar 47 vzorcev je dobilo za to lastnost oceno 8,0, kar pomeni zelo
dobro spojeno luščino na šivu. Jedrca so se v glavnem lepo izluščila iz luščin in samo pri
štirih genotipih (BF 309, 344, 578, 71) je bila ločljivost jedrc od jedrnih pregrad in iz luščine
težavna, jedrca so se pri izluščenju tudi lomila (ocena 5 - 5,5). Barva jedrc je bila od
temnejše rjave (ocena 5,5 pri genotipu BF 6) do najbolj zaželene, zelo svetlo rjave (ocena
8,5 pri genotipu BF 36 in ocena 8,0 pri enajstih genotipih).

V Preglednici 52 navajamo rezultate pomološke analize za 34 genotipov, ki so imeli cele
plodove težje od 9 gramov.
Preglednica 52: Pomološke lastnosti 34 genotipov oreha v nasadu Počehova/Maribor v letu
2014.
Sadilno
mesto

Masa
ploda
(g)

Masa
jedrca
(g)

Izplen
jedrca
(%)

Površina
luščine
(1/9)

Debelina
luščine
(mm)

Ločljivost
jedrca
(1/9)

1,2

Spojenost
luščine na
šivu
(1/9)
7,0

8,5

Barva
kože
jedrca
(1/9)
8,0

404

10,5

5,2

49,5

7,5

45

9,2

4,5

48,9

7,5

1,2

7,0

8,0

8,0

305

9,4

4,3

45,7

6,0

1,2

8,0

8,0

6,5

25

9,4

4,2

44,7

7,0

1,7

8,0

7,5

7,0

282

10,3

4,6

44,7

7,5

1,2

7,0

8,0

6,0

22

9,5

4,2

44,2

7,0

1,0

8,0

8,0

7,0

77

9,1

4,0

44,0

6,0

1,3

7,0

8,0

7,0

495

9,1

3,9

42,9

7,0

1,0

7,5

8,5

7,0

27

9,0

3,7

41,1

8,0

3,0

6,5

8,0

7,0

32

11,2

4,6

41,1

6,5

1,2

7,5

8,0

7,5

41

9,5

3,9

41,1

7,0

1,2

7,0

8,0

7,0

55

10,3

4,2

40,8

6,0

1,3

8,0

7,0

6,0

103

9,4

3,8

40,4

7,0

1,3

7,5

8,0

7,5

1119

10,4

4,2

40,4

7,0

1,4

7,5

8,0

8,0

107

9,0

3,5

38,9

7,0

1,4

7,0

8,0

6,5

487

9,0

3,4

37,8

8,0

1,5

8,0

7,0

7,5

487

9,0

3,4

37,8

8,0

1,5

8,0

7,0

7,5

29

9,1

6,9

37,4

6,5

1,4

8,0

6,0

6,0

376

10,7

4,0

37,4

6,5

1,3

7,0

8,0

6,5

24

11,1

4,1

36,9

7,0

1,4

7,0

7,5

6,0

71

11,1

4,1

36,9

7,0

1,7

8,0

5,5

6,0

65

9,0

3,3

36,7

6,0

1,1

8,0

6,0

6,0

82

10,3

3,7

35,9

7,0

1,5

7,0

7,0

7,0

6

9,9

3,5

35,4

7,0

1,7

8,0

6,0

5,5

43

10,9

3,8

34,9

7,0

1,4

8,0

7,0

7,0

20

10,1

3,5

34,7

7,0

1,4

8,0

6,0

7,0

13

13,0

4,5

34,6

7,0

2,0

8,0

7,0

6,0

13

15,2

5,2

34,2

6,5

1,3

7,0

8,5

8,0

72

9,4

3,2

34,0

7,0

1,7

8,0

6,0

7,0

80

9,6

3,2

33,3

7,5

1,3

8,0

6,0

6,0

57

9,8

3,0

30,6

7,5

1,3

8,0

7,0

7,5

58

12,5

3,5

28,0

5,5

1,4

7,0

8,0

6,0

38

20,5

4,2

20,5

7,0

1,2

7,0

8,0

6,0

358

12,3

2,3

18,7

7,0

1,4

6,5

8,0

6,0

Maribor, 2013-14
Spomladi 2014 smo v okviru kolekcijskega nasada Maribor na Vrbanskem platoju v Mariboru
posadili po šest dveletnih sadik genotipov G-120-17 (APO 17) in G-139-32 (APO 32), pri
katerih smo zaključili preselekcijski postopek. Za potrebe priznavanja novih sort jih bomo
primerjali s standardno sorto Franquette. Z opazovanji bomo začeli v letu 2015.
KOSTANJ

Različne lokacije po Sloveniji
V pozitivno množično selekcijo smo v letu 2014 na novo vključili bogato populacijo
domačega kostanja v Radizelu pri Mariboru, nadaljevali pa smo tudi s selekcijskim delom v
Beli Krajini, na lokacijah Suhor in Hrast. V Radizelu smo nabrali plodove s 56 dreves, v Beli
Krajini pa z 28 dreves. Vsa devesa so po poreklu sejanci, zato vsakega obravnavamo kot
posamezni genotip.
Razvoj kostanjev ni bil optimalen. Drevesa so zacvetela nekoliko zgodneje kot običajno,
potem pa je samo cvetenje motilo najprej izjemno vroče obdobje v juniju, hladen in zelo
deževen konec junija ter začetek julija in ponovne neobičajne otoplitve. V nadaljevanju
poletja so se menjavala hladna in vroča obdobja, ki so jih ves čas spremljale plohe, nalivi in
nadpovprečna količina dežja. Vse to je oviralo razvoj kostanjevih dreves, ki so se sicer dobro
obložila s cvetovi in plodovi, a so se le-ti ponekod močno otrebili, drugje pa zastali v razvoju.
V Beli Krajini so bili kostanji za 2 do 3 g (približno 30 %) lažji kot preteklo leto. Najdebelejši
vzorec, A-79, pri katerem je bila povprečna masa ploda v l. 2013 11,7 g in je bilo v 1 kg samo
85 kostanjev, je v l. 2014 tehtal samo 8,8 g in je bilo za 1 kg potrebnih 114 kostanjev
(Preglednica 53). Nekoliko debelejši med sicer drobnimi so bili plodovi genotipov S 19 in S
193, ki sta imela 112 oz. 115 plodov v 1 kg. Populacija kostanja v Suhorju je dokaj uniformna
glede na barvo kostanjev, ki je bila ali temno rjava (ocena 3) ali rdečkasto rjava (ocena 4),
brez vzdolžnih priž. Samo pri genotipu S 77 je bila lupina plodov črno rjava (ocena 5). Vzorci
so bili izenačeni tudi po obliki plodov: največ je bilo okroglastih ali široko eliptičnih (ocena 3
ali 4) in le v enem primeru (S 12) široko ovalna oz. široko transverzalno eliptična (S 191). Za
dobre kostanje je značilno tudi, da se semenski ovoj ali episperm ne zajeda v jedro (ocena 1
– odsotnost penetracije). Taki so bili plodovi genotipov S 12, S 14, S 191, S 263 in S 23. Pri
drugih vzorcih se je episperm zajedal v jedro, najbolj (ocena 5) pri genotipih A1, BK 112, S
20p. Večina plodov je bila embrionalna in samo pri genotipih BK 17/1, S 193, S 222 in S 77
sta bili pri enem ali dveh izmed analiziranih plodov pod lupino dve jedri (poliembrionija).
Pri genotipih iz populacije Radizel pri Mariboru smo ugotovili veliko fenotipsko variabilnost.
Večina dreves ima na razpolago dokaj velik življenjski prostor, zato so velika in imajo
razmeroma velike krošnje v primerjavi z drevesi iz belokranjskih populacij, kjer gre v številnih
primerih za mlada drevesa, panjevce. Plodovi na Štajerskem so tehtali od 13,4 g (= 74,6
plodov/kg) pri genotipu R 438 do 3,7 g (= 270,3 plodov/kg) pri genotipu R 437 (preglednica
53. Štirje vzorci so imeli od 100 do 110 plodov/kg, štirje od 111 do 120 plodov/kg, ostali pa
so imeli drobnejše plodove. Zastopane so bile vse barve lupine, od svetlo rjave do črno rjave,
najpogostejša je bila rdečkasto rjava. Lupina je imela samo v petih primerih (genotipi R 417,
439, 442, 415 in 441) vzdolžne priže, pri drugih je bila enotno obarvana. Prevladuje
transverzalno eliptična oblika, ki je značilna za marone, v dveh primerih (R 417 in 441) so
imeli kostanji ovalno oblikov petih primerih (R 422, 450, 436, 418 in 427) pa široko ovalno
obliko. Pri četrtini vzorcev se episperm ni zajedal v jedro, pri ostalih je bila stopnja zajedanja
razmeroma nizka, ocenjena od 2 do 4. Jedra so bila pri treh četrtinah vzorcev

monoembrionalna, v ostalih primerih se je poliembrionija pojavila pri 29 do 5 % analiziranih
plodov.
Vsa, v selekcijo vključena drevesa in širši območji pravega kostanja v obeh populacijah smo
pregledali tudi na prisotnost kostanjeve šiškarice (Dryocosmus kuriphilus). V Beli Krajini je
bilo drevo z oznako S 193 popolnoma zeleno in brez značilnih šišk. Manjši napad smo opazili
tudi na drevesih genotipov S 19 in B 78, zelo prizadeti pa sta bili drevesi BK 17/1 in A 79.
Med pregledanimi 149 drevesi, ki smo jih pregledali poleg obravnavanih selekcij, ni bilo
nobenega drevesa brez znakov napada kostanjeve šiškarice.
Med opazovanimi revesi v Radizelu je bilo drevo R 424 brez značilnih šišk, drevesa R 425,
420, 421 in 422 so bila malo napadena, pri ostalih v selekcijo vključenih genotipih ter pri
drugih 92 drevesih iz okolice pa je bila kostanjeva šiškarica močno prisotna.
Preglednica 53: Pomološke lastnosti 12 kostanjev iz populacij v Beli Krajini in Radizelu, leto
2014.
Selek.
številka

Dimenzije ploda (mm)

Masa Število Barva Prižavost
ploda plodov ploda perikarpa
debelina
(g)
v 1 kg (1 - 5)
(1 / 2)

Oblika
ploda
(1 - 5)

Penetracija
episperma
(1 - 9)

Embrionija
(1/2)

višina

širina

A-79

26,7

30,7

18,5

8,8

113,6

3

2

4

4

1

S 19

27,0

30,3

16,5

8,9

112,4

3

2

4

4

1

S 193

27,0

30,3

16,2

8,7

114,9

3

2

4

3

2

R 438

28,5

34,4

21,3

13,4

74,6

3

2

4

3

2

R 425

25,7

30,7

18,8

9,7

103,1

4

2

4

1

2

R 423

26,6

31,4

17,3

9,6

104,2

3

2

4

1

2

R 426

27,4

31,1

18,2

9,6

104,2

3

2

4

2

1

R 421

26,1

29,4

18,9

9,5

105,3

3

2

4

3

1

R 422

26,9

28,5

18,7

9,0

111,1

4

2

2

2

1

R 417

30,6

28,3

16,4

8,9

112,4

4

1

1

4

1

R 434

23,0

28,4

19,3

8,5

117,6

4

2

4

4

2

R 439

25,5

28,4

17,4

8,4

119,0

3

1

4

4

1

Maribor-S1, 2014
Marca 2014 smo na Poskusnem polju BF za lupinarje v Mariboru posadili šest sadik odbrane
domače selekcije kostanja Kozjak skupaj s po dvema drevesoma tujih sort Marsol, Maraval,
Precoce Migoule, Bouche de Betizac in Marigoule. Spomladi 2015 bomo nasad dopolnili z
dveletnimi sadikami selekcij Avbar in Martin ter začeli z opazovanji in meritvami za potrebe
priznavanja novih sort.

SELEKCIJA IN VZGOJA NOVIH KLONOV VINSKE TRTE

LETNO POROČILO O OPRAVLJENEM DELU V LETU 2014

POROČILO PRIPRAVILA:
RADOJKO PELENGIĆ
KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE
ODDELEK ZA SADJARSTVO, VINOGRADNIŠTVO IN VINARSTVO

MARIBOR, 25. FEBRUAR 2015

Vinorodna dežela Posavje:
1.) Sorta: Kraljevina (800 trsov)
Lokacija: Pleterje
Trajanje: (začetek 2010 - konec predvidoma 2017)
Na lokaciji Pleterje smo nadaljevali z meritvami in opazovanji pri 17 novo odbranih klonih bele
vinske sorte Kraljevina (800 trsov), ki je nosilna bela sorta v vinu cviček ZGP. Trgatev grozdja smo
opravili 18. 9. 2014. Sladkorne stopnje grozdja letnika 2014 so bile pri med kloni dokaj različne in so
se gibale med 52 in 68 oOe. Sladkorne stopnje letnika 2014 so na splošno zelo nizke, zaradi izredno
slabega vremena tekom cele rastne dobe. Količina pridelka je bila za 40-50 % manjša od načrtovane
zaradi škode, ki jo je povzročil spomladanski napad sovk, in se je gibala med 2 in 3 kg/trs. Rezultati
meritev količine in kakovosti pridelka za letnik 2014 kažejo, da je bilo najboljše razmerje med
količino in kakovostjo pridelka zopet doseženo pri isti skupini klonov, kot v povprečju prejšnjih let
(razpredelnica 1, graf 1). Najvišjo vsebnost sladkorja v moštu (68 oOe) sta dosegla klona 34/7 in 43/4
in sicer prvi ob 2,5 in drugi ob 2,3 kg pridelka /trs. Sledijo jim kloni 35/4 (67 oOe; 3,0 kg/trs), 47/4 (66
o
Oe; 2,6 kg/trs), in 32/7 (64 oOe; 2,3 kg/trs). To so tudi najožji potencialni kandidati za končno
odbiro, saj tudi v povprečju meritev v letih 2009-2014 dosegajo sladkorne stopnje med 74 in 77 oOe
(graf 2), kar je za pridelavo vina cviček ZGP dokaj ugodno. To potrjujejo tudi degustacijske ocene vin
mikrovinifikacij, kjer so bili prav kloni 51/4, 32/7, 47/4 in 35/4 ocenjeni najvišje (med 16,0 in 16,5
točk).
V letu 2014 smo trse potencialno najperspektivnejših klonov Kraljevine (51/4; 39/5; 40/4; 32/7; 35/4;
34/7; 43/4 in 47/4), ponovno testirali na povzročitelje desetih virusnih bolezni trte (GFLV, ArMV,
GLRaV-I, GLRaV-III, GFkV, GVA, RbDV, RpRSV, RpRSVg, SLRSV). Opravljenih je bilo 130
seroloških testov, testiranja pa smo ponovili dva krat. Testi pri katerih smo tokrat vključili večje
število (10) virusov so pokazali, da so kloni št. 35/4, 34/7 in 47/4 zdravi (v celoti prosti naštetih
virusov). Kloni, ki niso povsem zdravi bodo izločeni iz nadaljnje selekcije. Z delom pri klonih sorte
Kraljevina bomo nadaljevali tudi v letu 2015, saj moramo dokončati še deskriptorje in dokončno
odbiro enega ali dveh klonov te sorte za uradno potrditev.

Razpredelnica 1: Rezultati meritev količine in kakovosti pridelka grozdja pri klonih
Kraljevine na lokaciji Pleterje, za letnik 2014; (trgatev opravljena 18. 9. 2014).
klon

število
očes
/trs

število
grozdov
/trs

pov. teža
grozda
(g)

teža 100
jagod
(g)

pridelek
(kg/trs)

sladkor
(o Oe)

vsebnost
skupnih
kisl. (g/l)

ocena
gnilobe
(%)

31/3

9,4

8,2

252

246

2,07

60

9,45

50

41/6

11,8

7,8

260

242

2,03

61

8,44

40

51/4

11,4

9,1

246

213

2,23

52

10,24

20

19/5

10,4

8,4

256

228

2,14

58

9,28

35

39/5

11,0

9,1

260

211

2,36

62

9,11

25

10/3

11,8

9,0

261

241

2,35

61

8,48

45

40/4

10,5

11,4

262

284

2,98

58

9,20

40

8/6

11,8

9,2

242

226

2,23

62

9,20

50

5/7

12,6

10,4

217

272

2,26

60

9,45

40

17/2

12,0

9,0

250

239

2,25

61

9,36

30

32/7

11,5

11,0

211

289

2,33

64

8,23

40

35/4

10,0

10,4

286

318

2,98

67

8,83

25

34/7

10,6

9,6

264

244

2,53

68

8,37

15

43/4

10,0

8,6

265

279

2,28

68

8,25

5

47/4

10,8

9,6

268

233

2,57

66

9,80

20

60/8

12,2

10,0

241

206

2,41

58

9,45

45

60/4

12,4

9,2

229

231

2,11

60

8,83

40

Povpr.

11,2

9,4

251

259

2,36

63

9,00

/

(Povprečna sladkorna stopnja mošta pod stiskalnico je bila 62 oOe, povprečen pH pa 3,08).

Kloni kraljevine - Pleterje, leto 2014

xpovp. = 2,36 kg

43/4

Vsebnost sladkorja (°Oe)
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Graf 1: Razmerje med količino in kakovostjo pridelka pri klonih sorte Kraljevina na lokaciji
Pleterje, za leto 2014.

17 klonov kraljevine - Pleterje, povprečje let od 2009 do 2014

Vsebnost sladkorja (°Oe)

35/4
47/4
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34/7
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Pridelek na trs (kg)

Graf 2: Razmerje med količino in kakovostjo pridelka pri klonih sorte Kraljevina na lokaciji
Pleterje, za povprečje let 2009-2014.

2.) Sorta: Rumeni plavec (425 trsov)
Lokacija: Orešje (Bizeljsko)
Trajanje: (začetek 2013 - konec predvidoma 2025)
Na lokaciji Orešje (Bizeljsko) smo nadaljevali s preliminarnimi meritvami in opazovanji pri 12
klonskih kandidatih bele vinske sorte Rumeni plavec (v vinogradu s 425 trsi), ki je kor ena izmed
starih sort zastopana v vinu 'beli bizeljčan' ZGP. Trgatev grozdja smo opravili 20. 9. 2014, kar je bilo
nujno zaradi izredno slabega vremena tekom cele rastne dobe in napada sive grozdne plesni. Sladkorne
stopnje grozdja letnika 2014 so bile pri vseh klonih za to sorto slabe in so se gibale med 57 in 64 oOe,
vsebnost skupnih kislin je bila med 15,0 in 18 g/l (kar je tudi za to sorto odločno preveč, pridelki pa so
se gibali med 3,0 in 4,6 kg/trs (razpredelnica 2, graf 3). Ker smo meritve opravili prvič, so rezultati še
zelo razpršeni, zato še ni mogoče narediti kakršnihkoli zaključkov. Tudi letos je bil pH mošta bistveno
nižji kot pri drugih sortah in je prenizek za uspešen potek biološkega razkisa, ki ga vino te sorte
nedvomno potrebuje, če naj se uporablja za vino tipa bizeljčan. Pri nizkih pH vrednostih kaže, da gre
za značilnost sorte in ne letnika, saj se je pojavil tako v lanskem kot v letošnjem pridelku, ki sta zrasla
v povsem različnih vremenskih razmerah. Zaradi večje vsebnosti skupnih kislin pa je sorta zelo
primerna tudi za izdelavo penin, za kar se v zadnjem času vse bolj uporablja. V povprečju dvoletnih
rezultatov, sta se najbolje odrezala klonska kandidata 9/51 in 4/26, ki sta dala 3,3-4,6 kg/trs pridelka in
dosegla sladkorne stopnje med 76 in 79 oOe, med katerima je tudi edini domnevno zdrav klonski
kandidat (graf 4). Druga je skupina perspektivnih trsov na sredini križnega diagrama (klonski
kandidati št. 5/9, 3/30 in 4/42) s pridelki okrog 3,8 kg/trs in sladkornimi stopnjami 73-74 oOe. Kot
rečeno, pa bo potrebno pri izbiri upoštevati tudi zdravstveno stanje.
Opravili smo tudi preliminarna serološka testiranja klonskih kandidatov na virusne bolezni trte.
Zunanjih znakov bolezni klonski kandidati ne kažejo. Rezultati testiranj na 10 virusov so pokazali, da
naj bi bil povsem zdrav le en klonski kandidat (4/26), ostali pa so bili pozitivni na viruse GLRaV tipa
I, GFkV ali RBDV (opravljenih je bilo 36 testov). Rezultate bo potrebno še enkrat preveriti, in po vsej
verjetnosti bo potrebno vzgojiti zdrave rastline z metodo tkivnih kultur in vitro. Z delom bomo
nadaljevali v letu 2015.

Razpredelnica 2: Rezultati meritev količine in kakovosti pridelka grozdja pri klonskih
kandidatih sorte Rumeni plavec na lokaciji Orešje (Bizeljsko), za letnik 2014; (trgatev
opravljena 20. 9. 2014; zaradi spomladanskega napada sovk je bil pridelek grozdja manjši za
cca 25 %).
Klonski
kandidat

št.oče
s
/trs

število
grozdov
/trs

povpr. teža
grozda
(g)

teža 100
jagod
(g)

pridelek
(kg/trs)

sladkor
(o Oe)

sk. kisl.
(g/l)

ocena
gnilobe
(%)

3/30
4/20
4/26
4/42*
5/9
5/38
5/61(d)
8/30*
8/40*
8/44
9/24
9/51

12
9
10
10
12
10
9
8
10
9
10
9

26
16
22
17
26
19
18
16
18
17
20
21

138
187
150
200
142
242
216
219
206
247
150
205

291
275
234
246
239
219
278
256
237
233
289
258

3,6
3,0
3,3
3,4
3,7
4,6
3,9
3,5
3,7
4,2
3,0
4,3

63
64
60
64
61
57
60
63
64
59
66
59

17,6
17,1
17,0
15,1
16,9
17,4
17,1
15,0
16,2
17,3
17,1
18,0

20
20
20
10
20
20
20
20
20
20
20
20

Povpr.

9,8

19,6

192

255

3,7

62

16,8

/

((d) – klon z dolgimi grozdi; * vizualno v redu).
(Povprečna sladkorna stopnja mošta pod stiskalnico je bila 60 oOe, povprečen pH pa 2,67).
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Graf 3: Razmerje med količino in kakovostjo pridelka pri klonskih kandidatih sorte Rumeni
plavec na lokaciji Orešje (Bizeljsko), za povprečje leto 2014.

12 klonov rumenega plavca - Orešje, povprečje let od 2013 do 2014
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Graf 4: Razmerje med količino in kakovostjo pridelka pri klonskih kandidatih sorte Rumeni
plavec na lokaciji Orešje, za povprečje let 2013-2014.

3.) Sorta: Modra frankinja (200 +200 trsov)
Lokacija: Gadova Peč / STS Ivanjkovci
Trajanje: (začetek 2010 - konec predvidoma 2017)
V letu 2014 smo nadaljevali z delom pri 5 klonih sorte Modra frankinja, ki se v vinorodni
deželi Posavje uporablja za pridelavo samostojnega vrhunskega vina ali pa se meša v različne
zvrsti (npr. metliška črnina, cviček, rdeči bizeljčan in dolenjsko rdeče vino). Zaradi težav z
boleznimi (trsne rumenice), ki so se pojavile v prvotnem matičnem nasadu, smo bili primorani
pričeti s čiščenjem bolezni in vzgajanjem novih matičnih trsov za potrjevanje klonov. Tako
smo s tehniko tkivnih kultur vzgojili nove zdrave rastlinice in jih nato gojili v rastlinjaku, da
bi pridobili rozge debeline cepiča za cepljenje na podlago in vzgojo trsnih cepljenk. V letu
2014 smo tako na stalno lokacijo in vivo (STS Ivanjkovci) posadili in oskrbovali nov (zdrav)
komplet matičnih trsov klonov, ki bodo služili tako uradni potrditvi kot nadaljnjemu
razmnoževanju. Za nadaljnje meritve parametrov kakovosti pridelka bo potrebno počakati do
polne rodnosti trsov čez dve leti, ko bomo naredili tudi predvidene mikrovinifikacije. Z delom
(oskrba trsov, priprava na opisovanje po deskriptorjih, eventualno potrebna dosajanja) bomo
nadaljevali v letu 2015.

Vinorodna dežela Podravje:
1.) Sorta: Laški rizling, Renski rizling (100 trsov)
Lokacija: STS Ivanjkovci
Trajanje: (začetek 2013 - konec predvidoma 2019)

Klonska selekcija je pri vinski trti stalna naloga, saj se po odbiri in potrditvi vsakega klona,
začne izvajanje vzdrževalne selekcije. Dvajset let po osnovni odbiri, smo tako v letu 2013
začeli z obnovitveno selekcijo pri klonih Laškega rizlinga (SI-11, SI-12 in SI-41) ter
Renskega rizlinga (SI-23 in SI-24). V letu 2014 je del teh rastlin zaradi izredno slabega
vremena (slabe osvetlitve) propadel, tako da jih bo potrebno v letu 2015 nadomestiti z novimi.
V letu 2014 smo delo nadaljevali še pri klonih Laški rizling SI-13 in Renski rizling SI-22). V
zimskem času so bile od vizualno najboljših trsov nabrane rozge in iz njih v laboratoriju
vzgojeni poganjki. Iz vršičkov teh poganjkov smo nato izolirali meristeme in iz njih vzgojili
nove rastline s tehniko tkivnih kultur v razmerah in vitro. Pri vsakem od klonov je bilo
vzgojenih najmanj 6 rastlinic, ki so bile nato preko faze aklimatizacije presajene v normalni
substrat ter prenešene v rastlinjak STS Ivanjkovci. Tu so zrasle cca 0,8 m in uspešno
zaključile letošnji rastni ciklus. Spomladi leta 2015 jih bomo presadili iz njih poskusili
pridobiti čim več cepičev ustrezne debeljine. Načrtujemo, da bomo v letih od 2015 do 2017
pridobili dovolj sadik, za postavitev novega fonda izvornih rastlin klonov teh dveh vinskih
sort, ter vzgojili matične trse druge generacije. Pri vseh novih trsih bomo seveda še enkrat
preverili njihovo zdravstveno stanje (kontrolna testiranja na viruse, indeksiranje na
fitoplazme). V letu 2015 bomo enak postopek izvedli pri klonih katerih trsi so propadli in
postopoma tudi pri klonih drugih sort. Še enkrat je potrebno poudariti, da so bile rastne
razmere za to delo letos zelo slabe (nizke temperature in slabe osvetlitve tudi v rastlinjaku),
kar je bil tudi vzrok, da je del lani vzgojenega materiala propadel in ga bo potrebno
nadomestiti.
1. Klonska selekcija v vinorodni deželi Primorska
V dveh vinogradih Rebule v Goriških Brdih smo opravili selekcijske preglede – pozitivna selekcija in vpis v
selekcijsko knjigo.
Cepili smo elite sorte Refošk – iz zaključene pozitivne selekcije pri Štanjelu – 18 elit in elite Vitovska grganja –
selekcija iz Svetega – 5 elit. Cepljenke bomo posadili v kolekcijski vinograd za nadaljno klonsko selekcijo.

2. Osnovna selekcija
Cepili smo odbrane elite sorte Cipro – 50 elit in sorte Poljšakica – 30 elit. Elite smo posadili v trsnico in jih
redno oskrbujemo. Sadilni material bosta posadila vinogradnika in v njunih vinogradih bo potekala pozitivna
množična selekcija.

1. Klonska selekcija v vinorodni deželi Primorska
V dveh vinogradih Rebule v Goriških Brdih smo ponovno opravili selekcijske preglede pred trgatvijo– pozitivna
selekcija in vpis v selekcijsko knjigo.
Naredili smo pozitivno selekcijo in nastavili selekcijsko knjigo v vinogradu sorte Merlot v bližini Števerjana.
Pregledala sem vinograd v Orehovici zasajen s sorto Zelen – posajene odbrane cepljenke iz lokacije Erzelj,
vodena selekcijska knjiga.

2. Osnovna selekcija
Opravili smo preglede več vinogradov posajenih s sorto Vitovska grganja na Krasu za nadaljnje selekcijsko delo
in za ugotavljanje morebitnih tipov sorte.
Pregledala sem vinograd s sorto Tokaj in označila trte stare preko 70 let, za nadaljnje spremljanje in
razmnoževanje.

V letu 2014 se je nadaljevalo z osnovno množično in klonsko selekcijo vinske trte v vinorodnih
deželah Podravje in Posavje.
Opravljeno je bilo naslednje:
-klonski kandidati sort Laški in Renski rizling, Rumeni muškat, Muškat ottonel, Sivi pinot in Šipon
so bili po zdravstvenih pregledih cepljeni in vloženi v trsnico,
-v Pleterju smo na parceli Drča skupaj s sodelavci iz KIS-a potrgali klonske kandidate sorte
Kraljevina (6) in izmerili količino pridelka ter sodelovali pri mikrovinifikacijah,
-pri sorti Rumeni muškat so bili evidentirani starejši vinogradi z zmernejšim pridelkom in v
nekaterih začeta pozitivna množična selekcija,
-pri sorti Muškat ottonel evidentiran starejši vinograd z zmernejšim pridelkom in začeta pozitivna
množična selekcija,
-evidentiran starejši vinograd z večimi sortami, ki so bile glede na neugodne vremenske razmere
v letošnjem letu v dobrem zdravstvenem stanju (šipon, rumeni muškat, muškat ottonel,
charodonnay, dišeči traminec...),
-pregledane selekcijske knjige za sorte Šipon, Radgonska ranina in Rumeni muškat v podjetju
P&F Jeruzalem Ormož

V letu 2014 se je nadaljevalo z osnovno množično in klonsko selekcijo vinske trte v vinorodnih
deželah Podravje in Posavje.
Pri klonskih kandidatih sort Laški rizling (10), Renski rizling (10), Rumeni muškat (5), Muškat
ottonel (10), Sivi pinot (5) in Šipon (5) so bili narezani cepiči in vzorci za zdravstvene preglede.
Po rezultatih zdravstvenih testov so bile pozitivne trte oziroma njihovi cepiči izločeni, pri
negativnih rezultatih testov pa smo tako imenovane elite cepili, vložili v trsnico, opravili vso
oskrbo ter zaščito cepljenk pred boleznimi in škodljivci. V jeseni, po nastopu slane in odpadanju
listja, smo cepljenke izkopali iz trsnice, presortirali, sparafinirali, razkužili in pripravili za
skladiščenje v hladilnici.
Za sajenje v letu 2015 je tako na rapolago:
- 8 elit sorte Muškat ottonel (skupaj 287 cepljenk),
- 5 elit sorte Rumeni muškat (skupaj 202 cepljenki),
- 5 elit sorte Sivi pinot (skupaj 205 cepljenk),
- 2 eliti sorte Laški rizling, (skupaj 88 cepljenk),
- 2 eliti sorte Renski rizling (skupaj 56 cepljenk),
-2 eliti sorte Šipon (skupaj 107 cepljenk).
Skupaj je to 660 kom cepljenk. Za navedene elite oz. klonske kandidate so dogovorjene ali pa je
še potrebno poiskati lokacije sajenja.
V letu 2014 je bilo v STS Ivanjkovci posajenih 5 klonskih linij rdeče sorte Modra frankinja.
Osnovni material je bil vzgojen z metodo meristemskih kultur (zaradi okužb), od tu pa
razmnožene in vzgojene cepljenke v trsnici v pridelovalni sezoni 2014. Po vstopu posajenih trt v
polno rodnost bodo opravljeni potrebni postopki klonske selekcije in uradne potrditve novih
klonov te vinske sorte.
V Pleterju smo na parceli Drča skupaj s sodelavci iz KIS-a potrgali klonske kandidate sorte
Kraljevina (6), izmerili količino pridelka in sodelovali pri mikrovinifikacijah prej navedenih klonskih
kandidatov.

Pri sorti Rumeni muškat so bili evidentirani starejši vinogradi z zmernejšim pridelkom z namenom
odbrati širšo populacijo za začetek pozitivne množične selekcije. Le ta je bila v manjšem obsegu
tudi začeta. Potem je bil istočasno evidentiran vinograd s starejšimi trtami in z zmernejšim
pridelkom ter začeta pozitivna množična selekcija pri sorti Muškat ottonel.
Evidentiran je bil še starejši vinograd z večimi sortami, ki so bile glede na neugodne vremenske
razmere v lanskem letu v dobrem zdravstvenem stanju. V vinogradu so tako v manjšem številu
posajene trte sort: Šipon, Rumeni muškat, Muškat ottonel, Charodonnay, Dišeči traminec in še
kaka nepoznana, ki jo lahko identificiramo na osnovi genotipizacije.
Pregledane so bile selekcijske knjige za sorte Šipon, Radgonska ranina in Rumeni muškat v
podjetju P&F Jeruzalem Ormož. Neugodne vremenske razmere in slabše zdravstveno stanje
pridelka pa nam je onemogočilo evidentiranje večih starejših vinogradov sorte Šipon, ki bi
omogočali nadaljnje selekcijsko delo (rahel grozd brez prigrozda).
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1

UVOD

V zadnjih letih se zanimanje za uporabo, kot tudi sama uporaba zdravilnih zelišč, v Sloveniji
povečuje. Ker so naravni viri omejeni in ker nabiranje zelišč v naravi negativno vpliva na
biodiverziteto, je smiselno postavljati temelje za pridelavo različnih zdravilnih zelišč.
Pridelava zelišč je zaradi različnih naravnih danosti lahko zelo pestra (različne vrste, ki imajo
različne rastne zahteve) in kot taka tudi tržno zanimiva. Perspektivna je kot osnovna in kot
dopolnilna kmetijska dejavnost. Predvsem zanimiva je na kmetijah, kjer so površine manj
primerne za pridelovanje hrane, npr. kmetije v hribovitih predelih in na vodovarstvenih
območjih.
Aktivnosti za strokovno nalogo Selekcija in ekološka rajonizacija zdravilnih zelišč smo v letu
2014 izvajali v skladu s programom. Program je bil v celoti realiziran.

2

MATERIAL IN METODE DELA

Potreben sadilni material (sadike) različnih zelišč za poskusne površine smo vzgojili iz
semena (timijan /za dosajanje/, visokostebelni jeglič) in potaknjencev (žajbelj) do maja 2014
v rastlinjaku na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu (IHPS). Vse sadike
nosijo certifikat ekološke pridelave. Na izbranih lokacijah, kjer preizkušamo posamezna
zdravilna zelišča, smo se o zasnovi in poteku poskusov z zelišči dogovorili z lastniki
pridelovalnih površin, kjer potekajo poskusi. Sajenje oz. dosajanje na prosto je potekalo v
maju in v juniju 2014.

2.1

Lokacije

Selekcijo in ekološko rajonizacijo zdravilnih zelišč smo v letu 2014 izvajali na več lokacijah, ki
so predstavljene v preglednici 1.
Nasada ozkolistnega in širokolistnega žajblja (Salvia officinalis L.) na Vrhniki in v Žalcu sta
bila v letu 2014 tretjeletna. Nasad žajblja v Idrijskih Krnicah pa smo v letu 2014 posadili na
novo, ker je višinska lokacija na Šenturški Gori s tem letom izpadla. Rastline so posajane na
medvrstno razdaljo 60 cm in razdaljo v vrsti 40 cm.
Vrtni timijan (Thymus vulgaris L.) je trajni nasad, posajen na medvrstno razdaljo 40 cm in
razdaljo v vrsti 30 cm na lokacijah Žalec in Vrhnika v letu 2011.
Nasad visokostebelnega jegliča (Primula elatior L.) je na lokaciji Žalec drugoletni, na lokaciji
Vrhnika in Idrijske Krnice pa smo nasada posadili v letu 2014. Rastline so posajene na
medvrstno razdaljo 20 cm in razdaljo v vrsti 20 cm. Taka razdalja sajenja je priporočena v
literaturi in tudi v predhodnih poskusih oz. pridelavi se je pokazala za najbolj primerno.

Preglednica 1: Opis poskusnih lokacij
Žalec, Savinjska
dolina
250 m (nižinska
lokacija)
Srednje težka
ozkolistni žajbelj
(Salvia officinalis L.)
– 30 rastlin

Vrhnika

Idrijske Krnice

320 m (nižinska
lokacija)
Srednje težka
ozkolistni žajbelj
(Salvia officinalis L.)
– 200 rastlin

921 m
(višinska lokacija)
Srednje težka
ozkolistni žajbelj
(Salvia officinalis L.)
– 30 rastlin

širokolistni žajbelj
(Salvia officinalis L.)
– 30 rastlin

širokolistni žajbelj
(Salvia officinalis L.)
– 150 rastlin

širokolistni žajbelj
(Salvia officinalis L.)
– 30 rastlin

vrtni timijan
(Thymus vulgaris L.)
- 20 rastlin

vrtni timijan
(Thymus vulgaris L.)
– 100 rastlin

-

visokostebelni jeglič
(Primula elatior L.) –
2.500 rastlin

visokostebelni jeglič
(Primula elatior L.) –
50 rastlin

visokostebelni jeglič
(Primula elatior L.) –
50 rastlin

1,6 / 16,7 / 34,4

-4,9 / 15,4 / 33,6

-3,7 / 13,4 / 29,6

2014: 1042 mm
Obdelava s
kultivatorjem
Druge posebnosti Namakanje po
potrebi

2014: 946 mm
Obdelava s
kultivatorjem
Pridelava na foliji

2014: 906 mm
Ročna obdelava

Nadmorska
višina
Tla
Preučevane
rastline in obseg

Tmin* / Tpovp* /
Tmax* oC v 2014
Količina padavin
Način pridelave

Sončna vrtača nad
Idrijo, lokacija
vključena v poskus v
letu 2014

* Od aprila do oktobra; podatki za lokaciji bližnjo merilno postajo: Žalec za Žalec, Borovnica za Vrhniko, Zadlog za
Idrijske Krnice (FITO INFO, 2014)

2.2

V raziskavo vključena zdravilna zelišča

V preučevanje smo v letu 2014 vključili naslednja zelišča:
• žajbelj (Salvia officinalis L.), tradicionalno zdravilno zelišče v Sloveniji, ki je tržno
zanimivo zaradi povpraševanja po njegovi drogi. Uporablja se v kulinariki kot tudi pri
pripravi naravnih zdravilnih pripravkov. Poskus z žajbljem je potekal na vseh 3
poskusnih lokacijah. Na vseh lokacijah je bil posajen tako ozkolistni in širokolistni
žajbelj;
• vrtni timijan (Thymus vulgaris L.), tradicionalno slovensko zdravilno zelišče in
dišavnica, ki je zelo uporaben in pri ljudeh priljubljen. Povpraševanje po drogi je
veliko, ker jo uporabljajo v kulinariki in pri pripravi naravnih zdravilnih pripravkov;
• visokostebelni jeglič (Primula elatior L.), za katerega se je v zadnjih letih pokazalo
zanimanje s strani farmacevtske industrije po pridelavi droge – korenin. Zato smo se

v letu 2011 odločili, da opravimo poskus pridelave jegliča v okviru strokovne naloge
na lokaciji IHPS Žalec. Na lokacijah Vrhnika in Idrijske Krnice pa smo nasada posadili
v letu 2014. Pridelek je korenina, ki jo naberemo v drugem oz. tretjem letu pridelave.

2.3

Vremenske razmere v letu 2014

2.3.1 LOKACIJA ŽALEC
Zima 2014 je bila topla in deževna z majhnim številom snežnih dni. Dni s povprečnimi
dnevnimi temperaturami pod lediščem je bilo le dvanajst v januarju in štiri v februarju. Topla
zima je imela za posledico eno izmed najzgodnejših let glede začetka vegetacije kmetijskih
kultur.
Deževno vreme se je nadaljevalo tudi spomladi. V letu 2014 smo v mesecu aprilu in maju
zabeležili veliko količino dežja – v Žalcu kar 220 mm, kar je za 30 mm več kot znaša
dolgoletno povprečje. V aprilu je bilo 14, v maju pa 11 deževnih dni. Temperature so bile v
aprilu nekoliko višje od dolgoletnega povprečja, v maju pa so bile vremenske razmere zelo
spremenljive, saj nas je prešla hladna fronta z neurji in intenzivnimi padavinami ter s
posledično pozitivno vodno bilanco.

Vremenske razmere (april- september)
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Slika 1: Primerjava povprečnih dekadnih mesečnih temperatur in količine padavin v času od
aprila do septembra v letu 2014 z dolgoletnim obdobjem (1962–1992), Žalec 2014
Od junija do 20. septembra smo v Žalcu zabeležili kar 705 mm padavin, kar je za 15
mm več kot znaša dolgoletno povprečje za celo rastno dobo (april – september). Vsak
mesec je padlo nad 160 mm dežja; junija 180 mm, julija 175 mm, avgusta 169 mm in v prvih
dveh dekadah septembra 181 mm. V tem času je bilo nadpovprečno tudi število padavinskih
dni, ki je v obravnavanem obdobju dolgoletno povprečje preseglo od 1,3-krat do 2-krat.
V prvi polovici junija se je ogrelo in prešel nas je vročinski val s temperaturami do 34 °C
(slika 1). Veliko padavin in zmerne temperature v poletnih mesecih so ugodno vplivali na

rast, razvoj in pridelek, razen na težkih tleh in v bližini vodotokov, kjer je zastajala voda in je
prihajalo do pomanjkanja zraka v tleh.
2.3.2 LOKACIJI VRHNIKA IN IDRIJSKE KRNICE
Primerjava količine padavin po mesecih v rastni sezoni in poprečne mesečne temperature na
lokacijah Zadlog (v bližini Idrijskih Krnic) in Borovnica (v bližini Vrhnike) je predstavljena na
sliki 2.

Slika 2: Povprečna mesečna temperatura in mesečne vsote padavin na preučevanih
lokacijah v letu 2014
Najvišje temperature so bile na lokaciji Žalec, sledila je lokacija Vrhnika, najnižje temperature
pa so bile na lokaciji Zadlog. Ker je lokacija Idrijske Krnice sicer v bližini, a ima še višjo
nadmorsko višino, predpostavljamo, da so bile povprečne temperature še nižje.
Najbolj je odstopal padavinski vzorec na lokaciji Zadlog, kjer je bilo junija in julija dosti manj
padavin kot na drugih dveh lokacijah, jeseni pa je bilo na tej lokaciji zelo deževno. Aprila,
maja in julija je bila na Vrhniki in v Žalcu primerljiva količina padavin, julija, avgusta in
septembra pa je bila v Žalcu večja količina padavin kot na Vrhniki.

2.4

Opazovanja in meritve

Med vegetacijo smo opazovali rast in razvoj rastlin ter pojav bolezni in škodljivcev. Določili
smo količino pridelane droge (pridelek) in kakovost pridelka (vsebnost vlage po metodi
Analytica EBC 1998, 7.2, količino eteričnega olja po metodi ISO 6571:1984, količina
celotnega pepela po metodi ISO 928:1997 in količino v kislini netopnega pepela po metodi
ISO 930:1997) in jih primerjali z določili Evropske farmakopeje (EUPh 5.0, 01/2005; predpisi
o kvaliteti droge na tržišču).

3

REZULTATI

3.1

Žajbelj (Salvia officinalis L.)

3.1.1 RAST IN RAZVOJ RASTLIN, POJAV BOLEZNI IN ŠKODLJIVCEV
Na vseh pridelovalnih površinah smo opravljali oglede poskusnih površin in skupaj s
pridelovalci smo določili čas žetve. Rastline na poskusnih površinah so se dobro vrastle in so
se lepo razvijale. Prisotnost bolezni in škodljivcev nismo zasledili, razen v maju, ko je bil na
vseh lokacijah večji napad polžev, ki pa smo jih uspešno zatrli s pripravkom Feramol. Med
vegetacijo je bilo na vseh poskusnih površinah zaradi obilice padavin veliko težav z
zatiranjem plevela, saj nenehno deževje ni dopuščalo pravočasnega ročnega pletja (sliki 3 in
4), obdelava s kultivatorjem pa zaradi razmočenih tal ni bila priporočljiva.

Slika 3: Nasad ozkolistnega in širokolistnega
žajblja (Salvia officinalis L.) na Vrhniki
15. 10. 2014
Slika 4: Nasad ozkolistnega in širokolistnega
žajblja (Salvia officinalis L.) v Idrijskih
Krnicah 15. 10. 2014
3.1.2 PRIDELEK IN KAKOVOST DROGE V LETU 2014
Na lokaciji Vrhnika smo poželi žajbelj 22. avgusta 2014. Na lokaciji IHPS 14. julija 2014, na
lokaciji Idrijske Krnice pa 18. avgusta 2014. Na sliki 5 vidimo, da je žajbelj na višinski lokaciji
Idrijske Krnice uspeval, a je bil pridelek majhen, njegova kakovost pa slabša od zahtevane
po EUPh (preglednica 2). Na lokaciji Žalec so rastline obeh žajbljev lepo uspevale, brez
posebnosti (sliki 6).

Slika 5: Poskusna pridelava ozkolistnega (v sredini) in širokolistnega žajblja (v ozadju)
(Salvia officinalis L.) in visokostebelnega jegliča (Primula elatior L.) (spodaj) v Idrijskih
Krnicah; vmesni posevek je bila ajda

Sliki 6: Del poskusne pridelave širokolistnega žajblja (levo) in ozkolistnega žajblja (desno)
(Salvia officinalis L.) na lokaciji IHPS Žalec 24. septembra 2014
V preglednici 2 so predstavljeni rezultati vsebnosti vlage in eteričnega olja v suhi snovi ter
pridelek ozkolistnega in širokolistnega žajblja v letu 2014, preračunan na 100 m2.
S kemičnimi analizami pridelka smo ugotovili, da je kvaliteta pridelane droge ustreza EUPh
pri ozkolistnem žajblju na lokaciji Vrhnika in Žalec. Na ostalih lokacijiah (Idrijske Krnice) in pri
širokolistnem žajblju na vseh lokacijah v mokrem letu 2014 kvaliteta ni ustrezala EUPh
(preglednica 2). Količina eteričnih olj je bila najvišja na lokaciji Vrhnika pri ozkolistnem
žajblju. Na obeh nižinskih lokacijah (Vrhnika in Žalec) je imel ozkolistni žajbelj več eteričnega
olja kot širokolistni žajbelj. Majhen pridelek na višinski lokaciji Idrijske Krnice v letu 2014 je
najbrž posledica tudi tega, da je bil ta nasad v tem letu prvoleten, morebiti pa je za to
mediteransko rastlino kljub vsemu ta nadmorska višina v Sloveniji previsoka, kar bomo

spremljali v prihodnjih letih. Poleg tega tudi količina eteričnega olja v drogi (listi) obeh žajbljev
v letu 2014 na tej lokaciji ni zadostovala zahtevam EUPh.
Preglednica 2: Pridelek in vsebnost eteričnega olja pri prvi žetvi žajblja (Salvia officinalis L.)
v letu 2014 v primerjavi z letoma 2012 in 2013 glede na lokacijo in glede na zahteve po
EUPh

Široko
-listni

Ozkolistni

Eterično olje
(ml/100 g)

3.1.3

Leto
1. žet. Vrhnika
Šent. gora
Idrijske Krnice
1. žetev Žalec
1. žet. Vrhnika
Idrijske Krnice
1. žetev Žalec
EUPh

2012

2013

2014

2,58
1,84
1,78
1,96
1,65
0,97
1,55
1,86
1,81
1,81
1,24
1,09
1,11
0,96
1,14
1,22
Min. 1,5 ml/100 g

Pridelek
(kg suhe snovi/100
m2)
2012

28
24
20
26
30

2013

23
25
38
14
32

2014

18
6
33
13
5
28

Vlaga
(%)
2012

2013

2014

9,8
10,2
7,6
9,4
8,6
11,8
8,8
8,8 11,4
8,7
9,0
8,8
10,8
10,0
8,6 11,1
Maksimalno 10 %

POVZETEK VEČLETNEGA PREIZKUŠANJA ŽAJBLJA

Razlika med lokacijami je bila v številu žetev in v pridelku. Na lokacijah na višjih legah
(Šenturška Gora in Idrijske Krnice) je bila mogoča le ena žetev letno, na nižinskih lokacijah
(Žalec in Vrhnika) pa sta bili možni ena do dve, odvisno od vremenskih razmer. Predvsem je
bilo za žajbelj neugodno zelo mokro leto 2014, ko je bila zaradi mokrega poletja možna na
vseh lokacijah le ena žetev, saj se rastline poleti niso dovolj obrasle. V tem letu je bil tudi
pridelek žajblja izmed vseh treh preučevanih let najmanjši.
Dolga mokra in hladna pomlad v letu 2013 je na eni nižinski lokaciji (Vrhnika) prav tako imela
za posledico le eno žetev, kljub pridelavi na foliji, saj je bila vegetacija spomladi pozna. Na
drugi nižinski lokaciji (Žalec) pa smo lahko izvedli dve žetvi, vendar bi bila druga manj
donosna (sicer je nismo izvedli, ker smo pridelovali seme).
V vremensko najmanj ekstremnem letu 2012 sta bili na nižinskih lokacijah možni dve žetvi,
letni pridelek je bil daleč največji v primerjavi z ostalimi poskusnimi leti.
Na nobeni lokaciji ni bilo težav z boleznimi ali škodljivci, razen v mokrem letu 2014 s polži.
Nekaj sadik je propadlo preko zime na vseh lokacijah. Število propadlih rastlin je bilo iz leta v
letu bistveno večje pri širokolistnem kot pri ozkolistnem žajblju. Na lokaciji Vrhnika je v letu
2013 propadlo 23 % sadik ozkolistnega in 42 % sadik širokolistnega žajblja, v letu 2014 pa je
propadlo 69 % ozkolistnega in 73 % sadik širokolistnega žajblja. Na drugih dveh lokacijah,
kjer sta nasada manjša, nismo zabeležili tako visokega deleža propadlih rastlin, trend pa je
bil podoben.

Wagner (1997) navaja letni pridelek suhe droge žajblja v poskusih od 2,4 do 7 t/ha, v naših
poskusih pa je bil pridelek suhe snovi prve žetve med letoma 2009 do 2011 od 0,8 do 3,1
t/ha, v letih 2012 do 2014 pa smo v okviru preskušanja dosegli pridelek prve žetve, če ne
štejemo prvoletnega nasada na višinski lokaciji, od 1,3 do 3,3 t/ha.
Ozkolistni žajbelj je imel na nižinskih lokacijah bistveno več eteričnega olja kot širokolistni
žajbelj. Vsebnost eteričnega olja je bila pri ozkolistnem žajblju na obeh nižinskih lokacijah in
na višinski lokaciji v vseh letih nad minimalno po EUPh, pri širokolistnem žajblju pa le na
lokaciji Vrhnika le v letu 2012. (preglednica 2).
Majhen pridelek na višinski lokaciji Idrijske Krnice v letu 2014 je lahko posledica tega, da je
bil ta nasad v tem letu prvoleten ali/in ker je bilo leto 2014 zelo mokro leto, morebiti pa je za
to mediteransko rastlino kljub vsemu ta nadmorska višina v Sloveniji previsoka, saj tudi
količina eteričnega olja v listih obeh žajbljev v letu 2014 na tej lokaciji ni zadostovala
zahtevam EUPh. Nasad bomo na tej višinski lokaciji spremljali tudi v prihodnjih letih, na
ostalih lokacijah pa smo preskušanje te rastline zaključili.

3.2
3.2.1

Timijan (Thymus vulgaris L.)
RAST IN RAZVOJ RASTLIN, POJAV BOLEZNI IN ŠKODLJIVCEV

Na vseh pridelovalnih površinah smo opravljali oglede poskusnih površin in skupaj s
pridelovalci določili čas žetve. Rastline na poskusnih površinah so se dobro vrastle in so se
dobro razvijale. Prisotnosti bolezni in škodljivcev nismo zasledili, razen v maju, ko je bil na
vseh lokacijah večji napad polžev, ki pa smo jih uspešno zatrli s pripravkom Feramol. Med
vegetacijo je bilo zaradi obilice padavin veliko težav z zatiranjem plevela.
3.2.2

PRIDELEK IN KAKOVOST DROGE

Na lokaciji Vrhnika smo poželi timijan 22. avgusta 2014 in na lokaciji Žalec 14. julija 2014.
Žetev na lokaciji Vrhnika je bila torej dober mesec kasneje v primerjavi z lokacijo v Žalcu.
Razlog so bile pogoste padavine, ki na tej barjanski lokaciji niso dovoljevale, da bi se rastline
osušile in bile prej primerne za žetev. Rezultati so predstavljeni v preglednici 3. Kot se je
nakazalo v letu 2013, je bil tudi v letu 2014 pridelek večji v Žalcu v primerjavi z Vrhniko, v letu
2014 skoraj enkrat večji. Na Vrhniki je morebiti črna folija slabo vplivala na pridelek v letu
2013 zaradi pretiranega segrevanja tal (leto je bilo z izrazito toplim poletjem z zelo malo
padavin), v letu 2014 (zelo mokro, deževno leto) pa je vlago pretirano zadrževala v tleh.
Pridelek timijana po literaturi naj bi bil 1-4 t/ha suhe droge (Wagner, 1997). Razen na
Šenturski gori je bil pridelek 1 t/ha dosežen na nižinskih lokacijah v letih 2013 in 2014 že s
prvo žetvijo (preglednica 3).
Vrtni timijan je na lokaciji Žalec v letu 2014 vseboval le 0,47 ml eteričnega olja v 100 g suhe
snovi droge, kar je 2,5-krat manj v primerjavi s prejšnjimi leti. Deževno vreme je na tej lokaciji
sicer v tem letu ugodno vplivalo na pridelek, na vsebnost eteričnega olja pa ne. Vendar, če
izračunamo pridelek eteričnega olja, pa je morda prišlo do razredčitvenega učinka, saj je bil
pridelek relativno velik. Vsebnost eteričnega olja pri vrtnem timijanu je bila v Žalcu v prejšnjih
dveh letih sicer večja, a le na spodnji meji zahtevane s strani EUPh (1,2 ml/100 g)

(preglednica 3). Vrtni timijan je sicer rastlina, ki najbolje uspeva na lahkih glinasto-peščenih
tleh, ki so dobro preskrbljena s hranili in apnenčasta. Dobro rastišče za timijan je sončno,
toplo in zavetrno (Wagner, 1997).
Preglednica 3: Pridelek in vsebnost eteričnega olja pri prvi žetvi vrtnega timijana (Thymus
vulgaris L.) v letu 2014 v primerjavi z letoma 2012 in 2013 glede na lokacijo in glede na
zahteve po EUPh

Leto
1. žetev Vrhnika
Šenturška gora
1. žetev Žalec
EUPh

Eterično olje
(ml/100 g)
2012
2013
2014
2,84
1,55
1,20
1,07
2,28
1,25
1,21
0,47
Min. 1,2 ml/100 g

Pridelek
(kg suhe snovi/100 m2)
2012
2013
2014
9,25 10,15 12,67
7,63
6,26
8,49 12,50 23,15

Na Vrhniki (slika 7) je bil pridelek vrtnega timijana v letu 2014 sicer manjši kot v Žalcu,
vendar pa je bila vsebnost eteričnega olja večja in je zadostila zahtevam s strani EUPh.
Vsebnost eteričnega olja je torej v vseh treh letih na tej lokaciji dosegla zahtevano vrednost
(preglednica 3).

Slika 7: Nasad vrtnega timijana (Thymus vulgaris L.) na Vrhniki 15. 10. 2014

3.3

Visokostebelni jeglič (Primula elatior L.)

3.3.1

RAST IN RAZVOJ RASTLIN, POJAV BOLEZNI IN ŠKODLJIVCEV

Na poskusnem polju (velikost 120 m2, 2400 rastlin) z visokostebelnim jegličem na lokaciji v
Žalcu so rastline rastle na foliji s kapljičnim namakanjem. Rastline so se preko vegetacije
razvijale brez posebnosti. Rozete so se razvile do 20 cm. Rastline so zacvetele v začetku
aprila (slika 7). V letu 2014 nismo zasledili prisotnosti bolezni in škodljivcev. Nasad smo
mulčili po pobiranju semena v juniju 2014 in pred izoravanjem 5. novembra 2014. V juniju
2014 smo opravili pobiranje semena.
Na lokacijah Idrijske Krnice in Vrhnika smo posadili po 50 rastlin visokostebelnega jegliča na
poskusno polje. Sadike so se dobro vrastle in so razvile normalno rozeto premera 10-20 cm.
Pridelka v tem letu nismo pobirali, saj je rastlina dvoletnica.
3.3.2

PRIDELEK IN KAKOVOST DROGE

Na lokaciji Žalec (slika 8) smo v drugoletnem nasadu opravili izkopavanje korenin 5.
novembra. Strojno smo izorali korenine 2.400 rastlin. Pridelek je bil: 51 kg svežih korenin in
po sušenju 11 kg suhe droge. Rezultati so podani v preglednici 4.
Preglednica 4: Kemična analiza droge visokostebelnega jegliča (Primula elatior L.) v letu
2014 v primerjavi z letom 2013 z lokacije Žalec
Leto pobiranja pridelka

Vlaga %

2014
9,6
2013
7,4
Primula elatior L. – EUPh max. 10 %

Pepel (%)
Pridelek (kg suhe
celotni/netopni
snovi 100 m2)
8,52/3,25
11,46
4,68/0,45
4,6
max. 9,0 %/ max. 3,0 %

V prvoletnih nasadih pridelka nismo pobirali, ker se le-ta pobira v drugem letu, sta se pa
nasada uspešno razvijala (sliki 9 in 10).

Slika 8: Poskusni nasad
visokostebelnega jegliča na IHPS
Žalec 8. 4. 2014 v polnem cvetu

Slika 10: Nasad visokostebelnega jegliča
Slika 9: Nasad visokostebelnega jegliča (Primula elatior L.) v 1. letu, Idrijske Krnice 15.
(Primula elatior L.) v 1. letu, Vrhnika 15. 10. 2014
10. 2014
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OCENA REALIZACIJE PROGRAMA IN SKLEPI

V letu 2014 je bil program izpeljan v celoti glede na predviden obseg. Opravili smo vsa
potrebna dela in izpeljali poskuse ter analize pridelka in kakovosti pridelka na vseh lokacijah.
Žajbelj. Rezultati količine pridelka in vsebnosti eteričnega olja pri poskusni pridelavi v letih
2012 do 2014 nakazujejo, da lahko govorimo o upravičenem pridelovanju ozkolistnega
žajblja (Salvia officinalis L.) v naših pridelovalnih območjih na nižinskih legah, kot sta v
raziskavo vključeni lokaciji Žalec in Vrhnika, ne pa širokolistnega žajblja. Na teh lokacijah
lahko odvisno od vremenskih razmer pričakujemo do dve žetvi letno. Na hribovskih lokacijah
(670 m n. v.) na sončnih legah lahko pričakujemo le eno žetev letno. Za višinske lokacije je
primernost pridelave žajblja še v teku, v prvoletnem nasadu v mokrem letu 2014 smo
dosegli le majhen pridelek z nizko vsebnostjo eteričnega olja, ki ni zadostila zahtevam EUPh.
Vrtni timijan. Za vrtni timijan rezultati nakazujejo, da se pri nas ne bo mogel pridelovati na
višjih nadmorskih višinah, kot je bila v preskušanje vključena lokacija Šenturska gora (670
m), če želimo doseči takšno vsebnost eteričnega olja, kot ga zahteva EUPh. Na tej lokaciji z
višjo nadmorsko višino namreč v nobenem letu (od 2011 do 2013) ni bila dosežena ustrezna
vsebnost eteričnega olja, pa tudi pridelek vrtnega timijana je bil vsako leto na tej lokaciji
najmanjši. V prihodnje bomo vključili v preskušanje še eno lokacijo na takšni nadmorski višini
in preverili, ali to drži tudi za druge lokacije. Na nižje ležečih lokacijah je bila kakovost v vseh
letih ustrezna, razen na eni lokaciji v deževnem letu 2014, ko je bil pridelek zelo velik.
Visokostebelni jeglič. Visokostebelni jeglič bo potrebno vključiti v pridelavo še na druge
poskusne lokacije. Na lokaciji IHPS se sicer kaže ustrezna dosežena kakovost, a na lokaciji
z višjo nadmorsko višino (Aelita-Grilc), kjer je rasla v letu 2011, ni dosegla ustrezne kvalitete
(vsebnost pepela v drogi). Ena od rešitev pri tem sicer je, da smo pozorni na čiščenje droge.
Poleg višje nadmorske višine bomo v letu 2015 vključili lokacije z drugimi karakterističnimi
lastnostmi za naše območje. Najbolje sicer ta rastlina uspeva na propustni zemlji, ki je blago
alkalna. Za gojenje izberemo sončno lego (Wagner, 1997).

5

OBJAVA REZULTATOV V LETU 2014

Rezultate strokovne naloge smo posredovali pridelovalcem in zainteresirani javnosti, ni sicer:
• na sejmu Altermed v Celju, Okrogla miza: Štafeta semen 2013 – soustvarjajmo
prihodnost!,
• Jožefov sejem v Petrovčah, 19. 3. 2014 z naslovom: Seme vir življenja,
• na sejmu Narava zdravje v Ljubljani, 13. 11. 2014 na okrogli mizi: Kako približati
potrošniku ponudbo zdravilnih zelišč, prispevek z naslovom: Možnost pridelave
zdravilnih rastlin v Sloveniji,
• na sejmu Agra 2014 v Gornji Radgoni: II. zeliščni forum: Možnost vzpostavitve
intenzivnejše pridelave zelišč in zagotavljanje sadilnega materiala v Sloveniji,
• na dnevu odprtih vrat v Vrtu zdravilnih in aromatičnih rastlin na Inštitutu za
hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu od. 2. do 4. maja 2014,

•

•
•
•
•

•
•
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s prispevki na Radiu Ognjišče: Pozimi pa rož'ce tud' cveto (26. 2 2014), Poletna
opravila v zeliščnem vrtu (28. 5. 2014), Zeliščni vrt konec poletja (19. 8. 2014), Kako
do svežih zelišč tudi pozimi (11. 11. 2014),
zainteresirani javnosti neposredno preko osebnih stikov, e-medijev in telefona,
svetovalni službi,
raziskovalcem na fakultetah in drugih ustanovah,
v Hmeljarskem biltenu: FERANT, Nataša, ČEH, Barbara. Vpliv rastišča na pridelek in
vsebnost eteričnega olja pri žajblju (Salvia officinalis L.) = Impact of habitat on the
yield and essential oil content of sage (Salvia officinalis L.). Hmeljarski bilten, ISSN
0350-0756, 2014, 21, str. 85-92,
v reviji Hmeljar: FERANT, Nataša, ČEH, Barbara. Ozkolistni ali širokolistni žajbelj?.
Hmeljar, ISSN 1318-6183, 2014, letn. 76, št. 1-12, str. 40,
FERANT, Nataša. Pridelava zdravilnih rastlin - zakaj pa ne?. Hmeljar, ISSN 13186183, 2014, letn. 76, št. 1-12, str. 42.
IZVAJALCI

Vsi izvajalci so sodelavci na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije:
mag. Nataša Ferant, univ. dipl. biol.
dr. Barbara Čeh
Monika Oset Luskar, univ. dipl. inž. kmet.
Ivica Zapušek Skubic

KGZS – Zavod GO, PCO
Ul. 15.maja 17,
6000 Koper
E-mail: viljanka.vesel@go.kgzs.si
Tel: 05 631 32 32, 041 815 302

Poročilo o delu Poskusnega centra za oljkarstvo

Program strokovnih nalog v proizvodnji
kmetijskih rastlin za leto 2014
Selekcija in posebno preizkušanje
sort za opisno sortno listo OLJKA

KOPER, 15.01.2014

VODJA PCO
MAG.VILJANKA VESEL,
UNIV.DIPL.ING.AGR.

OLJKA
Po podatkih Poskusnega centra in Kmetijske svetovalne službe o sajenju ter po podatkih
Ministrstva za kmetijstvo je v Sloveniji je z oljkami v Sloveniji zasajenih 1968 ha površin, od
tega jih je 960 ha registriranih. Večina oljk je v Slovenski istri – 96,5%. V oljčnikih je najbolj
zastopana avtohtona sorta Istrska belica (po podatkih iz registra pridelovalcev oljk je
zastopana z 61% v Slovenski Istri in 51% na Goriškem in v Brdih), ki je za ta klimatski
prostor dobro prilagojena, saj je relativno dobro odporna na pozebo. V registriranih nasadih
ji po zastopanosti sledijo italijanske sorte Leccino (22% v Slovenski Istri, 27% na Goriškem
in v Brdih), Pendolino in Maurino, medtem ko se stare sorte skorajda ne širijo več in so slabo
zastopane (Črnica 2,0%, Buga 1,6%, Štorta 0,9%, druge manj). Introdukcijski nasad oljk v
Strunjanu je bil s prvimi sortami zasnovan leta 1995, izvajanje pozitivne množične selekcije z
namenom pridobivanja matičnih dreves oljk pa je potekalo že od leta 1984 dalje. V letu 1998
smo na območju Slovenije (predvsem Slovenske Istre) pričeli z inventarizacijo sort in tipov
oljk z namenom ohranjanja in ovrednotenja starih sort. Nekatere med njimi smo razmnožili s
potaknjenci in

v 2004 in 2005 zastavili nov introdukcijski nasad. V naslednjih letih smo

dosajevali sadike, ki so propadle.

Vremenske razmere v letu 2013-2014
Od jeseni 2013 do vključno aprila so bile povprečne temperature višje kot običajno (19912010). V januarju in februarju je bil odklon mesečne povprečne temperature 4,5 do 5°C od
povprečja dvajsetletnega obdobja in je daleč presegel najvišji odklon tega obdobja. Pod
povprečjem pa so bile temperature v maju, juliju in avgustu. Oktobra, novembra in
decembra je bilo ponovno bolj toplo od povprečnega leta. V novembru je bil odklon
povprečne mesečne temperature več kot 3°C.
Jesen 2013 je bila vlažna, v decembru pa je bilo nekoliko manj padavin kot običajno. Leto
2014 je bilo izredno mokro, saj smo zabeležili najvišjo količino padavin (1420 mm) od kar
obstaja vremenska postaja Portorož (povprečna količina padavin: 954 mm, obdobje 19912010). V spomladanskem času je bila predvsem v februarju in aprilu nadpovprečna količina
padavin. Prav tako je bila nadpovprečna količina padavin v juliju in septembru. V februarju in
juliju so vrednosti presegle najvišje izmerjene v obdobju od 1991 do 2010 (februarja 50 mm
več, julija 100 mm več).
Trajanje sončnega obsevanja je bilo v letu 2014 nižje od povprečnega leta. V januarju in
februarju je bilo trajanje sončnega obsevanja daleč pod povprečjem, v januarju je bilo celo
najnižje v obdobju dvajsetletnega spremljanja. Nižje od povprečja je bilo trajanje obsevanja
tudi v aprilu, daleč pod povprečjem in najnižje izmerjeno trajanje sončnega obsevanja (19912010) pa je bilo v juliju (najnižje trajanje sončnega obsevanja v juliju je bilo 1991-2010 300
ur, 2014 pa 250 ur).

Oljka – introdukcija
LOKACIJA: STRUNJAN 95- 98
V letih 1995-98 je bil v Strunjanu, v sodelovanju z zasebnikom, posajen oljčni nasad z
različnimi sortami in tipi oljk, z namenom njihovega preskušanja in primerjave. V nasadu je
bilo posajenih skupno 28 sort / akcesij oljk in sicer: Frantoio, Nocellara del Belice, Grignan,
Athena, Moraiolo, Cipressino, Arbequina, Štorta, Buga, Coratina, Santa Caterina, Črnica,
Maurino, Picholine, Leccione, Itrana, Leccio del corno, Istrska belica, Ascolana tenera, Leccino
in Pendolino. Poleg navedenih sort je bilo posajenih tudi 7 akcesij, ki so bili najdeni na
različnih lokacijah po Slovenski Istri in so zanimivi za nadaljnjo proučitev (Oljka - bela, Belica
Pucer, NN Zelvis, NN Rozi, NN Sada, NN Sanovada, NN Vrba). Po nekajletnih opazovanjih smo
za nekatere akcesije ugotovili, da ustrezajo nekaterim že znanim sortam. Tako je bila NN Oljka
- bela najverjetneje Leccino (v 2004 se je posušila), NN Rozi Ascolana tenera in NN Vrba
Pendolino. Pri vseh je razdalja sajenja 5 m x 3 m, gojitvena oblika pa je bila iz monokono
preoblikovana v kotlasto. Večina sort je bila pri postavitvi zastopana s petimi drevesi. V letih
po pozebi 1996 so bile dosajene sorte, ki so bile dosegljive.
Cvetenje
Fenofaze in intenzivnost cvetenja
V introdukcijskem nasadu je potekalo spremljanje časa cvetenja po sistemu RESGEN
(Project on conservation, characterisation, collection and utilisation of genetic resources in
olive, International olive council) vsake tri dni od 9. maja do 2. junija. Pri vsakem drevesu
posamezne sorte smo beležili naslednje faze: pojav prve vidnosti cvetnega venca (E),
začetek cvetenja (F), polno cvetenje (F1) in odpadanje ali temnenje venčnih listov (G). Na
podlagi tega smo za vsako sorto izračunali začetek cvetenja in polnega cvetenja, konec
polnega cvetenja in cvetenja, povprečni datum polnega cvetenja, trajanje polnega cvetenja
in cvetenja v celoti, kar lahko vidimo v preglednici 1. Zaradi visokih temperatur je začela
vegetacija bolj zgodaj od povprečnega leta. Kazalo je, da bodo oljke zacvetele celo bolj
zgodaj kot v letu 2007, ko je bilo najzgodnejše cvetenje od začetka spremljanja dalje (20032014). Zaradi ohladitve od druge dekade aprila dalje, se je cvetenje zamaknilo, vendar je bilo
še zmeraj zelo zgodnje v primerjavi s povprečnim letom. Primerjava med povprečnimi datumi
cvetenja vseh sort v letu 2014 v primerjavi z dolgoletnim povprečjem, kažejo, da so oljke
začele s cvetenjem 10 dni bolj zgodaj (2014 – 16. maj, povprečje 2003-2013 – 28. maj), vrh
polnega cvetenja je bil 22. maja (2003-2013 – 1. junij), konec cvetenja pa 28. maja (20032013 – 6. junij).
Poleg tega smo (RESGEN metoda) ocenili intenzivnost cvetenja glede na % krošnje s cvetovi
v 6 kategorij (1=0%, 2=1-20%, 3=21-40%, 4=41-60%, 5=61-80%, 6=81-100%).
Intenzivnost cvetenja je bila tako kot v letu prej večinoma zelo slaba. Nekatere sorte so bile
skoraj brez cvetov (Črnica, Itrana, Leccio del corno, NN Sanovada, Santa Caterina), medtem

ko so nekatere dobro cvetele (Arbequina, Athena, Buga, Cipressino, Grignan, Leccino,
Maurino...).
Pridelki
V letu 2014 so bili zaradi težav s pavjim očesom (leto z največ padavinami v dolgoročnem
obdobju) pridelki nekoliko nižji. Najvišji pridelek je imela sorta Pendolino (20,2 kg), za njo pa
Leccino (11,3 kg) (preglednica 2). Nad 5 kg na drevo so imele še sorte Grignan (5,8 kg),
Arbequina (5,1 kg), Leccione (5 kg) in akcesija NN Zelvis (5,3 kg). Skoraj brez pridelka so
bile sorte/akcesije Ascolana tenera = NN Rozi, Črnica, Istrska belica = Bp, Itrana, Leccio del
corno, Santa Caterina in Štorta. To je v veliki meri povezano z močno prisotnostjo pavjega
očesa v zadnjih dveh letih, zato bo potrebno preurediti nasad, ki je bil postavljen kot
dinamičen način sajenja – majhne razdalje sajenja v prvem obdobju (5m x 3m) naj bi se po
določenem času povečalo, tako da se odstrani vsako drugo drevo in dobimo večje razdalje
(5m x 6m). V preostalem delu nasada je bilo pred leti to že opravljeno, v delu s sortami pa
smo razdalje ohranili zaradi potreb pridobivanja podatkov o sortah. Zaradi močne prisotnosti
pavjega očesa in slabe osvetljenosti, posledično pa nižanja pridelkov bomo morali v
naslednjem letu odstraniti vsako drugo drevo.
V laboratorijski oljarni, kjer lahko predelujemo minimalno količino 500 do 700 g, smo
ugotavljali dobit olja v oljarni za nekatere sorte iz introdukcijskega nasada. Pri nekaterih
sortah je zaradi premajhne količine pridelka nismo mogli določevati. Na podlagi dobiti olja
smo izračunali pridelek olja na drevo. Pred začetkom predelave smo stehtali 100 plodov,
določili povprečno težo ploda in trdoto plodov. Poleg tega smo določili tudi indeks zrelosti, ki
lahko doseže maksimalno vrednost 7 (0 – zelena povrhnjica, 1 – rumeno-zelena povrhnjica,
2 – manj kot polovica povrhnjice obarvane, 3 – več kot polovica povrhnjice obarvane, 4 –
cela povrhnjica obarvana, 5 – povrhnjica obarvana, meso obarvano do polovice, 6 –
povrhnjica obarvana, meso obarvano več kot do polovice, 7 – meso obarvano so koščice).
Kljub temu, da načeloma priporočajo obiranje pri vrednosti 3,5, ugotavljamo, da je ta
vrednost neprimerna za nekatere sorte. Nekatere sorte, ki se pozno obarvajo so Istrska
belica, Arbequina, Coratina, Itrana, Leccio del corno, Leccione, Picholine. V naših razmerah,
za katere so značilne zgodnje ohladitve pred obarvanjem plodov, pri teh sortah ne moremo z
obiranjem počakati, da plodovi dosežejo indeks zrelosti 3,5, ki ga priporočajo kot primernega
za doseganje primerne količine olja in visoke kakovosti. Zato smo v letu 2011 začeli tudi z
meritvami trdote, da bi lažje definirali primeren čas za obiranje posamezne sorte. Na ta način
bomo lahko v daljšem obdobju spremljanja lažje ugotovili idealen čas obiranja plodov za
posamezno sorto. V preglednici 2 je po sortah in akcesijah podana povprečna teža
posameznega ploda, trdota plodov, indeks zrelosti, dobit olja ter povprečen pridelek oljk in
olja na drevo v 2014.
Po velikosti plodov razvrščamo plodove (RESGEN) v majhne (pod 2 g), srednje (2-4 g), velike
(4-6 g) in zelo velike (nad 6 g). Med opazovanimi sortami/akcesijami je imela samo Ascolana
tenera zelo velike plodove (6,5 g), velike pa Mata = NN Sada (5,9 g), Nocellara del Belice

(4,5 g) in Buga (4,2 g). Majhne plodove (pod 2 g) so imele sorte/akcesije Arbequina,
Pendolino in Pendolino = NN Vrba.
Zaradi tople pomladi je začelo cvetenje zelo zgodaj, zato smo pričakovali zgodnejše
dozorevanje in obiranje. Mokro in relativno hladno poletje z malo ur sončnega obsevanja je
vplivalo na slabo dozorevanje in nizke vsebnosti olja v plodovih. Pri nekaterih sortah je bilo
olje v predelavi zelo težko izločiti. Pod 5% olja smo dobili pri sortah/akcesijah Pendolino =
NN Vrba (2,4%), Pendolino (2,8%), Athena (3,5%) in Ascolana tenera (3,7%), najvišjo dobit
olja (nad 10%) pa so dosegle sorte Coratina (13,5%), Istrska belica (12,3%), Moraiolo
(12,1%) in Nocellara del Belice ((10,4%).
Na podlagi pridelka na drevo in dobiti olja v laboratorijski oljarni smo izračunali povprečen
pridelek olja na drevo po posameznih sortah/akcesija. Pridelki olja na drevo so bili nizki.
Zaradi dobrega pridelka sta samo sorti Leccino in Pendolino kljub nizki dobiti olja dosegli več
kot 0,5 L/olja na drevo. Med sortami/akcesijami, katere smo lahko predelali v laboratorijski
oljarni, je bilo kar 6 takih, ki so imele pridelek olja na drevo nižji od 0,1 L (Picholine, Istrska
belica = Bp, Mata = NN Sada, Nocellara del Belice, Pendolino = NN Vrba, Buga).

Občutljivost na bolezni in škodljivce
Topla zima in relativno hladno mokro poletje ter obilica dežja je vplivala na večjo prisotnost
bolezni (pavje oko) in škodljivcev (oljčna muha). Rezultati so predstavljeni v preglednici 2.
Zaradi izjemnih razmer in omejitev pri varstvu je v letu 2014 pavje oko naredilo veliko škodo,
ki se bo poznala še v naslednjih letih. V nasadu smo po metodi RESGEN ocenili občutljivost
posamezne sorte/akcesije na pavje oko z ocenami od 0 do 6, kjer pomeni 1 – ni okužbe, 2 –
zelo nizka (1-20%), 3 – nizka (20-40%), 4 – srednja (40-60%), 5 – močna (60-80%) in 6 –
zelo močna (80-100%). Opazovanje smo izvajali pri posameznem drevesu in izračunali
povprečno občutljivost posamezne akcesije. Kot najbolj občutljive (80-100%) so se pokazale
sorte/akcesije Istrska belica, Istrska belica=Bp in NN Sanovada, nekoliko manj (60-80%) pa
Ascolana tenera=NN Rozi, Coratina, Santa Caterina in Moraiolo.
Tako močnega in zgodnjega napada oljčne muhe v zadnjem tridesetletnem obdobju še ni
bilo. Tudi za ugotavljanje občutljivosti na oljčno muho se uporablja ista metoda (RESGEN)
kot za ugotavljanje občutljivosti na pavje oko, s tem da je opazovanje vezano na plodove. Pri
naključno izbranih 100 plodovih posamezne sorte/akcesije smo ugotavljali prisotnost vidne
okužbe z oljčno muho. Poškodbe z oljčno muho so zaradi obilice padavin in vlage posledično
vplivale tudi na gnitje plodov, zato smo pri istih 100 plodovih opazovali tudi prisotnost gnitja
plodov. Pri ugotavljanju občutljivosti na napad oljčne muhe je potrebno upoštevati, da se je
zaščita pred oljčno muho izvajala v skladu za navodili oddelka za varstvo rastlin pri KGZS –
Zavod GO. Med opazovanimi sortami/akcesijami ni bilo nobene sorte, kjer okužbe ni bilo,
prav tako pa ni bilo nobene sorte, ki bi bila zelo možno občutljiva na oljčno muho. Zelo nizko

okuženost so imele sorte/akcesije Arbequina, Pendolino, Pendolino=NN Vrba in NN Zelvis,
močna okužba pa je bila pri sortah Nocellara del Belice (67%) in Ascolana tenera (61%).
Zaradi poškodovanih plodov in veliko padavin je bilo opazno intenzivno gnitje plodov, kar še
dodatno lahko vpliva na padanje kakovosti oljčnega olja. Pričakovali bi več gnitja pri sortah,
kjer je bila večja napadenost z oljčno muho, vendar to ni nujno. Sorta Nocellara del Belice,
kjer je bila zelo izrazita okuženost je imela samo 2% gnilih plodov, medtem ko je po drugi
strani imela sorta Cipressino pri 17% okuženih 12% gnilih plodov. Seveda pa je gnitje
povezano tudi s stopnjo zrelosti plodov.

Lokacija: Purissima 2004 – 2006
V letih 2004 do 2006 smo na Purissimi posadili kolekcijsko introdukcijski nasad. V nasad je
bilo posajenih 42 vzorcev različnih sort in akcesij. V letu 2012 so bile v okviru projekta
opravljene tudi genetske analize vseh dreves v nasadu, tako smo lahko veliko nejasnosti v
nasadu razčistili. Za drevesa, ki jih nismo mogli identificirati smo analize izvajali po drevesu
(ne skupno po sorti), pri jasno definiranih sortah pa skupno. Na podlagi opazovanja in
genetskih analiz so znane sorte naslednje: Arbequina, Ascolana tenera, Buga, Cipressino,
Coratina, Črnica, Frantoio, Istrska belica, Lastovka, Leccino, Leccio del corno, Leccione,
Mata, Maurino, Moraiolo, Nocellara del Belice, Oblica, Pendolino, Picholine, Santa Caterina in
Štorta. Poleg tega so bile v nasadu tudi neznane akcesije oziroma tipi (Ascolana tenera-A,
Coratina-A, Coratina-B, Črnica-A, Lastovka-A, Leccino-A, Leccione-A, NN Dekuko, NN
Mišsvepet, NN Mišsvepet-A, NN Mišsvepet-B, NN Sanovada, NN Sanovada=Pl, NN
Sanovada=Pl-A, NN Sejbel, NN Zelvis) in podlage za sorto Istrska belica (potaknjenec Črnice,
sejanec Istrske belice, lastne korenine). Razdalje sajenja so 6 x 6 m, gojitvena oblika pa je
kotlasta. V letu 2014 smo dosadili v nasad še 10 akcesij (zbrane v okviru projekta UELIJE II).
Kasneje smo jih genetsko identificirali in ugotovili, da so sorte Belvedere, Buga-B, Nostrana
de Brisighello, Drobnica-A in Ghiacciolo ter pet neznanih akcesij.
Cvetenje
Fenofaze in intenzivnost cvetenja
V introdukcijskem nasadu je potekalo spremljanje časa cvetenja po sistemu RESGEN
(Project on conservation, characterisation, collection and utilisation of genetic resources in
olive, International olive council) vsake tri dni od 9. maja do 5. junija. Pri vsakem drevesu
posamezne sorte smo beležili naslednje faze: pojav prve vidnosti cvetnega venca (E),
začetek cvetenja (F), polno cvetenje (F1) in odpadanje ali temnenje venčnih listov (G). Na
podlagi tega smo za vsako sorto izračunali začetek cvetenja in polnega cvetenja, konec
polnega cvetenja in cvetenja, povprečni datum polnega cvetenja, trajanje polnega cvetenja
in cvetenja v celoti, kar lahko vidimo v preglednici 3. Rezultati so podobni kot v Strunjanu.

Poleg tega smo (RESGEN metoda) ocenili intenzivnost cvetenja glede na % krošnje s cvetovi
v 6 kategorij (1=0%, 2=1-20%, 3=21-40%, 4=41-60%, 5=61-80%, 6=81-100%).
Intenzivnost cvetenja je bila boljša kot v Strunjanu. Nekatere sorte / akcesije so bile skoraj
brez cvetov (Leccio del corno, NN Sanovada), medtem ko so nekatere zelo dobro cvetele
(Cipressino, NN Mišsvepet, Mišsvepet-B).

Oploditev in samooploditev
Na sortah/ akcesijah Buga, Črnica, Istrska belica, Leccino, Mata=NN Sada, NN Sanovada in
Štorta smo na desetih označenih vejicah spremljali oploditev. Prešteli smo število socvetij na
vejici in število cvetov. Po 40 dneh smo ugotavljali, koliko plodičev je ostalo na posameznih
socvetjih in vejicah. V literaturi zasledimo, da ja za dober pridelek dovolj od 1 do 5 %
oploditev. Iz preglednice 4 vidimo razlike med odprto oploditvijo in samooploditvijo, saj je
pri slednji odstotek pri vseh sortah v obeh letih nižji od 1%. V letu 2014 se je pri odprti
oploditvi najbolje obnesla sorta Leccino s kar 8,65% oploditvijo, najslabše pa akcesija NN
Sanovada z manj kot 1% (0,88%), kar običajno ne zadostuje za primeren pridelek. Ostale
sorte so se oplodile od 1,43% (Istrska belica) do 2,47% (Črnica).

Pridelki
Zaradi težav z oljčno muho in pavjim očesom so bili pridelki v introdukcijskem nasadu
Purissima nizki. Najvišji pridelek je imela akcesija Coratina-B (16,7 kg), več kot 5 kg pa so
imele še sorte/akcesije Ascolana tenera-B (6,4 kg), Ascolana tenera (6,5 kg) in Coratina (5,2
kg). Pridelek nad 3 kg pa so imele sorte/akcesije Pendolino, Štorta in NN Mišsvepet-B. Skoraj
brez pridelka so bile sorte/akcesije Leccio del corno, NN Sanovada Pl-A in Istrska belica na
Črnici. Zelo nizke pridelke (pod 1 kg/drevo) pa je imelo še 12 sort/akcesij.
V laboratorijski oljarni smo za sorte, kjer je bilo dovolj pridelka, ugotavljali dobit olja. Pred
začetkom predelave smo stehtali 100 plodov, izmerili trdoto plodov in določili indeks zrelosti
(1-7). V preglednici 5 je po sortah in akcesijah podana povprečna teža posameznega ploda,
trdota plodov, indeks zrelosti, dobit olja ter povprečen pridelek oljk in olja na drevo v 2014.
Med opazovanimi sortami/akcesijami sta imeli zelo velike plodove (nad 6g) samo Santa
Caterina (7,9 g) in Ascolana tenera-A (6,8 g), velike plodove (4-6 g) pa Nocellara del belice
(5,8 g), Mata (5,8 g), Ascolana tenera (5,7 g), NN Sanovada=Pl (5,5g), NN Sanovada (5,0
g), NN Mišsvepet-B (4,8 g), Oblica (4,2 g) in NN Dekuko (4,1 g). Majhne plodove (pod 2 g)
so imele sorte/akcesije Arbequina, Maurino, Frantoio in Pendolino.
Dobiti olja v laboratorijski oljarni so bile zaradi slabšega dozorevanja in veliko padavin nižje
kot običajno. Pri nekaterih sortah je bilo olje težko izločiti. Tako so bile težave pri akcesiji
Črnica-A, ki je imela samo 1,5% dobit olja. Med 34 preverjanji dobiti olja v laboratorijski
oljarni je bilo 16 manjših od 10%. Najvišje dobiti olja so imele sorte/akcesije Leccione-A
(13,4%), Moraiolo /(13,4%), NN Zelvis (13,4%), Istrska belica (13,2%) in Leccione (13,0%).

Na podlagi pridelka na drevo in dobiti olja v laboratorijski oljarni smo izračunali povprečen
pridelek olja na drevo in ugotovili zelo nizke pridelke olja. Med sortami/akcesijami, ki smo jih
predelali v laboratorijski oljarni, sta samo dve sorti dosegli več kot 0,5 L olja/drevo –
Coratina (0,7 L) in Ascolana tenera-A (0,6 L). Med vsemi preverjanji (34) je bilo 9
sort/akcesij, ki je imelo manj kot 0,1 L olja/drevo (Črnica-A, Picholine, NN Mišsvepet-A, NN
Zelvis, Maurino, Nocellara del Belice, NN Sanovada=Pl, Istrska belica, Moraiolo).
V 2014 smo nadaljevali tudi z opisovanjem v introdukciji po sistemu UPOV in RESGEN, da
bomo lahko primerjali posamezne sorte z že opisanimi sortami v tujini (pristnost) in pa s
sortami (znanimi in neznanimi) v Slovenski Istri.
Občutljivost na bolezni in škodljivce
Rezultati občutljivosti na pavje oko, okuženost oljčno muho in gnitje plodov so predstavljeni
v preglednici 5. V nasadu smo po metodi RESGEN ocenili občutljivost posamezne
sorte/akcesije na pavje oko z ocenami od 0 do 6, kjer pomeni 1 – ni okužbe, 2 – zelo nizka
(1-20%), 3 – nizka (20-40%), 4 – srednja (40-60%), 5 – močna (60-80%) in 6 – zelo močna
(80-100%). Opazovanje smo izvajali pri posameznem drevesu in izračunali povprečno
občutljivost posamezne akcesije. Kot najbolj občutljiva (60-80%) se je izkazala akcesija
Coratina, srednje občutljive na pavje oko pa so bile Buga, Coratina-A, Coratina-B, Istrska
belica na črnici, NN Mišsvetpet, NN Mišsvepet-B, NN Sanovada=Pl, NN Sanovada=Pl-A in NN
Sejbel.
Za ugotavljanje občutljivosti na oljčno muho smo uporabili isto metoda kot za ugotavljanje
občutljivosti na pavje oko, s tem da je opazovanje vezano na plodove. Pri naključno izbranih
100 plodovih posamezne sorte/akcesije smo tako kot v Strunjanu ugotavljali prisotnost vidne
okužbe z oljčno muho in gnitje plodov. Pri ugotavljanju občutljivosti na napad oljčne muhe
je potrebno upoštevati, da se je zaščita pred oljčno muho izvajala v skladu za navodili
oddelka za varstvo rastlin pri KGZS – Zavod GO, vendar je bil napad še močnejši kot v
Strunjanu. Med opazovanimi sortami/akcesijami ni bilo nobene sorte, kjer okužbe ni bilo,
samo Arbequina je imela zelo nizko stopnjo okužbe (11%), štiri sorte pa nizko stopnjo
okužbe (Črnica – 27%, Cipressino – 32%, Moraiolo – 35%, Pendolino – 38%). Med 34
preverjanju okuženosti je bilo 9 vzorcev sort/akcesij z zelo močno okuženostjo z oljčno muho
(Nocellara del Belice – 100%, NN Sanovada – 93%, NN Dekuko-b, Lastovka-A, Istrska belica,
Ascolana tenera – 92%, Ascolana tenera-A , NN Zelvis – 88%, Lastovka – 81%), 8 vzorcev
sort/akcesij pa z močno okuženostjo (NN Mišsvepet-B, Santa Caterina, Picholine, NN
Mišsvepet, NN Dekuko-a, Oblica, Črnica-A, NN Sanovada=Pl-A).
Tudi na 100 naključno izbranih plodovih iz nasada Purissima smo ugotavljali gnitje plodov.
Pričakovali bi več gnitja pri sortah, kjer je bila večja napadenost z oljčno muho, vendar to ni
nujno. Vzorec NN Dekuko-b, kjer je bila zelo močna okuženost (92%) je imela samo 2%
gnilih plodov, medtem ko je po drugi strani imela sorta Cipressino pri 32% okuženih 64%
gnilih plodov.

Oljka – inventarizacija sort in tipov
Lokacija: Slovenska Istra (več lokacij)
Na celotnem območju Slovenske Istre smo začeli z odbiranjem sort in tipov oljk jeseni 1998.
V letih, ki so sledila, smo odbrali in opisali več različnih sort in tipov oljk, označili kraj
posameznega drevesa in fotografirali drevo ter plodove na drevesu. Prav tako smo
fotografirali tudi plodove, liste in socvetja. V letu 2014 smo izmerili in opisali plodove in
koščic 40 akcesij (preglednici 6,7). Stehtali smo posamezne plodove in koščice ter
izračunali razmerje med dolžino in širino ter razmerje med mesnatim delom plada in koščico.
Opisovali smo po sistemu UPOV in RESGEN.
V preglednici 8 smo prikazali rezultate meritev plodov in koščic in razmerje med mesnatim
delom ploda in koščico, ki je pomembno za namizne oljke. Najboljše razmerje je imela
akcesija At-A-Pu 5/22 (10,5), razmerje nad 7 pa so imele še At-Pu 9/13, Pi-Pu 4/10, Bil-1 in
Bs/S-Pu 7/11. Slabo razmerje (pod 3) pa se je izkazalo pri akcesijah F-Pu 1/15, La-Pu 2/24,
L-Pu 1/10, Č-Pu 3/9, Co-Pu 4/5 in Š-Pu 5/12. Zelo velike plodove (nad 6 g) so imele 4
akcesije: Bil-1, At-A-Pu 5/22, Sc-Pu3/22 in At-Pu 9/13, majhne pa tri akcesije (A-Str, A-Pu
2/16, P-Pu 1/20). Po obliki razvrščamo plodove (RESGEN) v sferične – okrogle z razmerjem
med dolžino in širino manj kot 1,25, jajčaste z razmerjem od 1,25 do 1,45 in podolgovate z
razmerjem več kot 1,45. Na podlagi tega smo ugotovili, da so 4 akcesije s plodovi
podolgovate oblike, 13 s plodovi okrogle oblike, ostalih 23 pa je jajčastih. Tudi koščice
razvrščamo po obliki v sferične (razmerje manj kot 1,4), jajčaste (1,4-1,8), eliptične (1,8-2,2)
in podolgovate (več kot 2,2). Med opazovanimi vzorci ni bilo nobenega, ki bi imel sferične
koščice, jajčaste jih je imelo 12, eliptične 22 in podolgovate 6 vzorcev.
V opazovanja je bilo od 1998 dalje vključenih skupno več kot 130 rastlin (brez kolekcije
Purissima). Posamezne rastline smo ločili v tri različne skupine:
•

sorte, ki smo jih uspeli določiti (vsaka sorta je zastopana z eno rastlino)

•

rastline iste sorte na različnih lokacijah, ki smo jih uspeli določiti

•

rastline, ki jih nismo uspeli določiti kot sorto oziroma kot njen tip.

Izvajanja vseh potrebnih meritev in opisovanj bomo za vsako sorto oziroma tip delali vsaj 3
leta, saj zunanje razmere v veliki meri vplivajo na posamezne lastnosti.
Od leta 2000 dalje smo dali večji poudarek sorti Istrska belica, zato smo v opazovanja
vključili še dodatnih 33 dreves te sorte na različnih lokacijah. Med pridelovalci se namreč
velikokrat omenjajo razlike znotraj te sorte, zato smo želeli ugotoviti ali res obstajajo razlike
med različnimi tipi sorte Istrska belica. V 2001 smo ugotovili, da so razlike med opazovanimi
belicami minimalne. Ravno zaradi majhnih razlik tako znotraj sorte Istrska belica in znotraj

nekaterih drugih sort bi bilo nujno potrebno razjasniti tako genetske razlike kot tudi razlike
med oljem med posameznimi tipi, v kolikor razlike so.
Opisovanje po sistemu UPOV in RESGEN je dolgotrajno, po drugi strani pa smo med
opazovanjem ugotovili izrazite podobnosti med posameznimi akcesijami, zato smo se odločili
za ugotavljanje genetskih razlik med posameznimi. Tako smo v letu 2014 opravili genetske
analize 96 vzorcev. Analize so opravili v Inštitutu za oljkarstvo Znanstveno raziskovalnega
središča Univerze na Primorskem. Iz preglednice 9 lahko razberemo, da je bilo med
analiziranimi vzorci kar 31 vzorcev akcesije Buga-B in ena Buga-C, 14 vzorcev Drobnice-A, 1
Drobnice-B in 2 vzorca Drobnice-C. Med ostalimi so bile še akcesije NN Belvedere (6),
Nostrana di Brisighella (5), Ghiacciolo (4), Mata-A (3) in Mata-B (1), NN Zvonko (3) , Istrska
belica (2), po ena Črnica, Oblica, Štorta, Zmartel in 17 različnih nedefiniranih akcesij. Iz
rezultatov je razvidno, da je še veliko nedorečenih akcesij, zato bi bilo v bodoče zanimivo
opraviti še več genetskih analiz in poskušati pripraviti bazo podatkov, da bi lahko na našem
območju poiskali različne genotipe in jih poskušali definirati. Zanimivo je bilo odkritje, da je
akcesija, ki so jo v Brdih imenovali Črnica ali Briška Črnica v resnici Buga, Briška Drobnica pa
je genetsko enaka nekaterim našim Drobnicam (manjše genetske razlike med Drobnicami).
Tudi med sorto Mata smo opazili manjše razlike – NN Matves se razlikuje od treh ostalih
(Matpor, Matpor pr, Matmil) samo za dva bazna para v enem alelu enega lokusa. Zaradi vseh
novih podatkov smo v letošnjem letu lahko dodatno razjasnili posamezne akcesije.
Tako kot v prejšnjem letu smo tudi v letu 2014 opravili nekatera opazovanja tudi v nasadu.
Pri nekaterih akcesijah smo določali težo in trdoto plodov, indeks zrelosti ter dobit olja v
oljarni. V preglednici 10 so podani rezultati za posamezne akcesije na različnih lokacijah. V
metodi RESGEN pomeni majhen plod, tisti, ki je lažji od 2 g, srednji je med 2 in 4 g, velik
med 4 in 6 g, zelo velik za z več kot 6 g. Med opazovanimi vzorci so velike razlike v debelini
ploda, samo akcesija NN Elizej Črn-sp (za katero se je z genetskimi analizami ugotovilo, da je
Buga-B) je imela plod težji od 4 g (5,46 g), Akcesija NN Vanja Da pa manj kot 2 g, kar
pomeni majhen plod. Za večino sort je za doseganje primerne oljevitosti in kakovosti
priporočljivo obiranje pri indeksu obarvanosti 3,5, vendar je bilo že v številnih študijah
ugotovljeno, da to ne velja za vse sorte. Iz preglednice 10 je razvidno, da je oljevitost
vezana predvsem na sorto, kajti med opazovanimi vzorci imamo nekatere z visokim
indeksom zrelosti in nizko dobitjo (NN Mlavis: 4,9 - 7,7%), druge pa z nizkim indeksom
zrelosti in visoko dobitjo (NN Gradno: 1,6 – 10,8%, NN Vanja Da: 1,9 – 11,0). Najvišjo dobit
so imelo vzorci NN Da m1/20, NN Vanja Da in NN Gradno, pod 5% pa sta imela vzorca NN
Da m1/14 (2,4%) in Athena – Šempeter (4,6%).

Analize

Pri trinajstih zanimivih vzorcih smo opravili analizo posameznih biofenolov, tokoferolov,
sestavo maščobnih kislin in sterolov (Analize so bile opravljene v Laboratoriju za preskušanje
olja iz UP ZRS IZO). Za določevanje navedenih parametrov smo uporabili naslednje metode:
1. Določevanje tokoferola in tokotrienola s tekočinske kromatografijo visoke ločljivosti
(SIST ISO 9936:2006, SEST ISO 9936:2006/A1:2010)
2. Določevanje vsebnosti biofenolov v oljčnem olju s HPLC (COI/T.20/Doc No 29)
3. Plinsko-kromatografska analiza metilnih estrov maščobnih kislin, priprava metilnih
estrov, določevanje trans izomer maščobnih kislin (EGS št. 2568/91, PrilogaXA,
PrilogaXB (06.05.2002))
4. Določevanje sestave in vsebnosti sterolov in triterpenskih dialkoholov s kapilarno
plinsko kromatografijo (EGS št. 2568/91, Priloga V (16.12.2013))
Za opravljanje analiz naj bi bile nabrane oljke z indeksom zrelosti od 3,5 do 4,0 vendar zaradi
severne lege in počasnejšega dozorevanja pri nekaterih sortah nismo mogli počakati
primernega indeksa zrelosti.
Glede na vsebnost tokoferolov razvrščamo olja v naslednje kategorije (Projekt RESGEN:
Uceda in Hermoso, 1996): olja, ki vsebujejo malo tokoferolov (pod 200 mg/kg), srednje (200
do 350 mg/kg) in veliko tokoferolov (nad 350 g/kg). Iz preglednice 11 lahko vidimo, da je
v letu 2014 imel samo vzorec NN Zmamil veliko tokoferolov (374 mg/kg) in samo vzorec NN
Mišsvepet-A nizko količino tokoferolov (193 mg/kg), ostali vzorci pa so imeli srednjo vsebnost
tokoferolov.V vseh opazovanih letih so imele med udomačenimi in domačimi sortami sorte
Istrska belica, Črnica in Štorta vedno nižjo vsebnost tokoferolov, medtem ko so imele sorte
Mata in Buga večinoma srednje ali visoko vsebnost tokoferolov.
Vsebnost posameznih biofenolov se med sortami zelo razlikuje, kar lahko vidimo iz

preglednice 12. Med posameznimi akcesijami so velike razlike glede vsebnosti biofenolov. Za
sorto Istrska belica je značilna visoka vsebnost biofenolov, vendar sorazmerno temu ne
vsebuje toliko učinkovitejših biofenolov. Posamezne fenolne substance hidrofilnega značaja
se po svojem delovanju (učinkovitosti inaktiviranja prostih radikalov) med seboj razlikujejo.
Derivati olevropein aglikona in hidroksitirosol (orto-difenolne substance) kažejo večjo
učinkovitost v primerjavi z derivati ligstrozid aglikona in tirosola. Najvišje vrednosti (nad 300
mg/kg) učinkovitejših biofenolov so vsebovali vzorci NN Mišmil, NN Mišsvepet-A in NN
Drogla, najnižje (pod 100 mg/kg) pa NN Sanovada-Pl, Mišsvepet in NN Sanovada. Najvišjo
(nad 500 mg/kg) skupno količino biofenolov sta imela vzorca NN Mišmil in Coratina Dan,
najnižjo (pod 200 mg/kg) pa NN Mišsvepet.
Iz preglednice 13 lahko razberemo tudi sestavo maščobnih kislin po sortah. Uceda in
Hermoso sta 1996 opredelila različne kategorije po vsebnosti posameznih maščobnih kislin.
Najbolj zastopana maščobna kislina, ki je v oljčnih oljih zelo cenjena, je oleinska maščobna
kislina (OMK): do 65 % so olja z nizko vsebnostjo, od 65 do 70% so olja s srednjo
vsebnostjo, od 70 do 75% z visoko vsebnostjo, olja z več kot 75% pa imajo zelo visoko
vsebnost OMK. Med trinajstimi vzorci je bilo šest vzorcev z zelo visoko vsebnostjo (NN

Zmamil – 79,4%, Coratina Dan – 78,5%, NN Drogla – 78,3%, NN Dromil – 76,8%, NN Mišmil
– 76,7, NN Korona Mil – 75,2%), trije z visoko vsebnostjo (NN Mišsvepet-B – 72,5%,
Moraiolo Dan – 73,0%, NN Mišsvepet-B – 72,5%), trije s srednjo in en vzorec (NN SanovadaPl – 61,7%) z nizko vsebnostjo OMK. Pri linolni maščobni kislini (LMK) so naslednje
kategorije: pod 5% je zelo nizka vsebnost, od 5 do 9% nizka, od 9 do 12 srednja in od 12
do 15% visoka. Pri analiziranih vzorcih so imeli trije vzorci visoko vrednost LMK (NN
Sanovada-Pl – 20,4%, NN Sanovada – 17,3%), NN Dekuko – 12,1%), srednjo vrednost je
imel le vzorec NN Mišsvepet (10,7%), sedem vzorcev je imelo nizko, dva (NN Zmamil, NN
Drogla) pa zelo nizko vrednost LMK.
Zaradi zelo nizkih vrednosti LMK in zelo visokih vrednosti OMK je bilo pri vzorcih NN Zmamil
(21,2) in NN Drogla (15,7) razmerje med OMK in LMK ugodno (nad 15), najslabše razmerje
pa je bilo pri vzorcih z najvišjimi vrednostmi LMK in nizkimi ali srednjimi vrednostmi LMK (NN
NN Sanovada-Pl – 3,0, NN Sanovada – 3,8, NN Dekuko – 5,6).
Po vsebnosti palmitinske maščobne kisline (PMK) se olja razvršča v naslednje kategorije: pod
10% je nizka vsebnost, od 10 do 13% srednja, od 13 do 15% visoka in nad 15% zelo visoka
vsebnost PMK. Med opazovanimi vzorci sta bila dva (Coratina Dan, NN Zmamil) z nizko , šest
vzorcev srednjo vsebnostjo in pet (NN Mišsvepet, NN Mišsvepet-A, NN Mišsvepet-B, NN
Dekuko, Moraiolo Dan) z visoko, nobenega pa z zelo visoko vsebnostjo PMK.
Po literaturi naj bi bilo v prehrani najprimernejše razmerje med ω-6 (LMK) in ω-3 (linolenska
MK) 5 do 10. Nekatera olja in maščobe (ribje, laneno, ogrščično, maslo) imajo vrednosti
prenizke – do 2, druga pa previsoke – nad 19 (humano mleko, sončnično ekstra, bučno, olje
grozdnih pečk, kokosovo), medtem ko ima oljčno olje razmerje blizu idealnemu razmerju. V
opazovanih vzorcih so bili štirje, ki so imeli nekoliko višje razmerje (NN Sanovada – 16,6, NN
Mišsvepet – 16,3, NN Sanovada-Pl – 14,9, Coratina Dan – 12,0), vendar še zmeraj blizu
idealnemu razmerju.
Steroli, ki so prvenstveno komponente celičnih membran in

pozitivno učinkujejo proti

nekaterim oblikam raka, so lahko različno zastopani pri posameznih sortah oziroma vzorcih. V

preglednici 14 je predstavljena odstotna vsebnost posameznih sterolov in skupna vrednost
sterolov.

Oljčna olja naj bi vsebovala od 1130 do 2650 mg/kg sterolov (Assmann,

Wahrburg), po drugi literaturi pa tudi manj.
V vzorcih analiziranih v letu 2014 ni bilo nobenega vzorca z več kot 2500 mg/kg sterolov,
med 2000 in 2500 mg/kg sterolov je bilo 6 vzorcev (NN Zmamil, NN Drogla, NN Mišsvepet-A,
NN Dromil, NN Sanovada-Pl, NN Mišsvepet), od 1000 in 2000 mg/kg pa vsi ostali. Med temi
sta bila dva vzorca, ki sta imela vrednosti blizu 1000 mg/kg (Coratina Dan, NN Mišmil).
Pomemben vpliv na zdravje ima β-sitosterol, ki ovira absorbcijo holesterola.

Med

analiziranimi vzorci je imelo pet vzorcev več kot 1500 mg/kg β-sitosterola (NN Zmamil –
1894 mg/kg, NN Drogla – 1747 mg/kg, NN Dromil – 1730 mg/kg, NN Sanovada-Pl – 1672
mg/kg, NN Mišsvepet-A – 1536 mg/kg).

